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LIST  ABREVIERI ŞI ACRONIME 

 

Abreviere Semnifica ie 

ANRSC Autoritatea Na ional  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilit i Publice 

CASSA Compania de Ap  Someş S.A. 

CMA Concentra ie maxim  admis  

DC Drum comunal 

DJ Drum jude ean 

DN Drum na ional 

HG Hot râre de Guvern 

KM Kilometri 

ORD Ordin 

OUG Ordonan  de Urgen  a Guvernului 

NTPA Normativ tehnic de aplicare a legisla iei 

NTU Unit i nefelometrice de turbiditate 

PMBH Plan de management al bazinulului hidrografic 

SEAU Sta ie de epurare a apelor uzate 

STA Sta ie de tratare a apei 

STAU Sta ie de pompare a apelor uzate 

SU Substan  uscat  

UAT Unitate administrativ-teritorial  
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A. INFORMA II GENERALE 

A.1 Aspecte introductive 

Prezentul raport a fost întocmit ca urmare a emiterii deciziei etapei de încadrare nr. 

8/27.04.2016 de c tre Agen ia Na ional  pentru Protec ia Mediului, conform c reia 

proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020" se supune evalu rii impactului asupra 

mediului şi se supune evalu rii adecvate.  

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost realizat în 

conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor 

metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 

mediului şi ale Ordinului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evalu rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private şi în conformitate cu 

listele de control aferente procedurii şi cu solicit rile adresate de c tre Agen ia Na ional  

pentru Protec ia Mediului prin îndrumarul nr. 1/1245/TFP/05.05.2016 privind problemele 

de mediu care trebuie analizate în Raportul privind impactul asupra mediului şi în Studiul 

de evaluare adecvat . 

La elaborarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului s-a 

inut cont de recomand rile JASPERS din Ghidul pentru evaluarea impactului asupra 

mediului - Captarea apelor subterane şi sisteme de alimentare cu ap  şi din Ghidul privind 

evaluarea impactului asupra mediului - Sta ii pentru epurarea apelor uzate şi re ele de 

canalizare. 

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului include şi dezvolt  

concluziile Studiului de evaluare adecvat  depus la Agen ia Na ional  pentru Protec ia 

Mediului în data de 29.07.2016. 

A.2 Titularul proiectului 

Titularul proiectului este Compania de Ap  Someş S.A., operator al sistemelor de 

alimentare cu ap  şi colectare şi epurare a apelor uzate din jude ele Cluj şi S laj, în 

bazinul hidrografic al râului Someş: 

Persoana juridic : Compania de Ap  SOMEŞ S.A.  
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Adres  : Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr 79,  Municipiul Cluj Napoca  

Telefon : 0264/590863 

Adres  de e-mail : cassa@casomes.ro, public.relations@casomes.ro 

A.3 Elaboratorul studiului de evaluare a impactului asupra mediului 

Elaboratorul prezentului studiu este societatea SC EPMC Consulting SRL, cu sediul 

în Cluj-Napoca, societate certificat  de c tre Ministerul Mediului, Apelor şi P durilor pentru 

realizarea urm toarelor studii pentru protec ia mediului: 

 raport de mediu; 

 raport privind impactul asupra mediului; 

 bilan  de mediu; 

 raport de amplasament; 

 studiu de evaluare adecvat . 

SC EPMC Consulting SRL este înscris  în Registrul Na ional al elaboratorilor de 

studii pentru protec ia mediului la pozi ia nr. 172. 

A.4 Denumirea proiectului 

“Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020”.  

Proiectul se încadreaz  în Anexa nr. 2 a HG nr. 445/2009 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la urm toarele puncte: 

 2 d) iii) foraje pentru alimentarea cu ap ; 

 10 b) proiecte de dezvoltare urban ; 

 10 f) lucr ri de canalizare; 

 10 g) instala ii proiectate pentru re inerea sau stocarea apei; 

 10 j) instala ii de apeducte de lungime mare; 

 11 c) sta ii pentru epurarea apelor uzate; 

 13 a) orice modific ri sau extinderi, altele decât cele prev zute la pct. 22 din anexa 

nr. 1 ale proiectelor prev zute în anexa nr. 1 sau în prezenta anex , deja 

autorizate, executate, sau în curs de executare, care pot avea efecte semnificative 

negative asupra mediului. 
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A.5 Scop şi obiective 

Având în vedere c  proiectul propus are ca scop extinderea sau reabilitarea  

re elelor de alimentare cu ap  şi canalizare din jude ul Cluj, se consider  c  prin 

implementarea acestuia se va aduce o îmbunat ire a serviciilor oferite în prezent 

popula iei şi agen ilor economici de alimentare cu ap  şi colectare a apelor uzate 

menajere.  

De asemenea, prin realizarea lucr rilor în sistemele de alimentare cu ap  se vor 

îndeplini urm toarele obiective: 

 conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei potabile prin creşterea 

gradului de deservire în municipiul Cluj-Napoca şi extinderea sistemului prin 

infiin area serviciului în localit i cu un num r minim de 50 locuitori;  

 reducerea deficien elor sistemului şi a riscului asupra s n ta ii popula iei prin 

reabilitarea re elelor realizate din materiale necorespunz toare cu pierderi mari de 

ap , sta ii de pompare şi a unor rezervoare; 

 aducerea la parametrii cantitativi ai apei, modernizarea echipamentelor si 

reducerea costurilor de operare/între inere la sursa subteran  Floreşti;  

 recuperarea apei de sp lare şi deshidratarea n molului la sta ia de tratare a apei 

Gil u;  

 monitorizarea calit ii apei şi optimizarea distribu iei clorului în re eaua de distribu ie 

prin realizarea reclorin rilor în sistem, asigurându-se încadrarea în Legea 458/2002 

cu modific rile ulterioare, cu privire la cantitatea de Cl rezidual la consumatorul 

final; 

 reducerea num rului de avarii la re elele de distribu ie, hidran i şi branşamente;  

 asigurarea unei capacit i hidraulice suficiente a re elei de distribu ie;  

 evitarea unor pierderi mari de ap ;  

 reducerea riscurilor asupra s n t ii umane; 

Pentru apele uzate se vor respecta cerin ele Directivei 91/271/CE privind calitatea 

şi epurarea apelor uzate de la aglomerarile cu mai mult de 2000 locuitori echivalen i, 

perioada de tranzi ie pentru implementarea acestei directive expirând în decembrie 2015 –  

pentru asigurarea epur rii apelor uzate urbane în aglomer ri cu peste 10000 l.e şi în 
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decembrie 2018 – pentru colectarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomer ri cu 

peste 2000 l.e.  

Principalele argumente în sprijinul necesit ii proiectului propus constau în 

urm toarele: 

 conformarea cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei potabile prin înfiintarea 

serviciului în localit i cu un num r minim de 50 locuitori-asigurarea necesarului de 

ap  potabil  pentru consumatorii din zone defavorizate; 

 reducerea num rului de avarii la re elele de distribu ie, hidran i şi branşamente;  

 asigurarea unei capacit i hidraulice suficiente a re elei de distribu ie;  

 evitarea unor pierderi mari de ap ;  

 reducerea riscurilor asupra s n t ii umane.  

Pentru apele uzate, proiectul propus are în vedere îndeplinirea cerin elor Directivei 

91/271/CE privind calitatea şi epurarea apelor uzate de la aglomer rile cu mai mult de 

2000 locuitori echivalen i, perioada de tranzi ie pentru implementarea acestei directive 

expirând în decembrie 2015 – pentru asigurarea epur rii apelor uzate urbane în 

aglomer ri cu peste 10000 l.e şi în decembrie 2018 – pentru colectarea şi epurarea apelor 

uzate urbane în aglomer ri cu peste 2000 l.e. 

A.6 Mod de abordare 

Proiectul propus vine în completarea unor proiecte încheiate în cadrul sistemului de 

alimentare cu ap  şi canalizare existent la nivelul celor dou  jude e. Trebuie precizat faptul 

c  odat  realizat, proiectul va contribui la o gestionare mai eficient  a resurselor de ap , 

precum şi la colectarea şi tratarea corespunz toare a apelor uzate, în conformitate cu 

prevederile europene în vigoare. Astfel, finalitatea unui asemenea proiect const  în îns şi 

rezolvarea unor probleme de mediu. 

În capitolele urm toare sunt descrise elementele proiectului propus, resursele 

necesare realiz rii acestuia, materialele şi substan ele chimice utilizate atât pe durata 

execut rii lucr rilor, cât şi pe durata func ion rii obiectivelor din proiect. Totodat , în cadrul 

prezentului document sunt prezentate planificarea execut rii lucr rilor, principalele surse 

de impact asupra factorilor de mediu, precum şi formele de impact prognozate asociate 

proiectului propus. 
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În ceea ce priveşte metodologia utilizat , la realizarea prezentului raport la studiul 

de evaluare a impactului asupra mediului au fost desf şurate urm toarele activit i: 

 studierea documentelor legislative relevante, precum Ordinul nr. 863/2002, Ordinul 

nr. 135/2010, OUG nr. 195/2005, Legea nr. 50/1991, etc.; 

 studierea ghidurilor JASPERS privind evaluarea impactului asupra mediului  pentru 

Captarea apelor subterane şi sisteme de alimentare cu ap  şi pentru Sta ii pentru 

epurarea apelor uzate şi re ele de canalizare şi a altor materiale bibliografice 

relevante din domeniul evalu rii impactului asupra mediului; 

 realizarea unor vizite în teren cu scopul evalu rii condi iilor mediului existent şi 

identific rii zonelor vulnerabile la ac iunile vizate prin proiectul propus; 

 identificarea surselor poten iale de impact asociate proiectului propus şi descrierea 

impactului poten ial asupra factorilor de mediu asociat proiectului propus; 

 stabilirea m surilor de prevenire şi de diminuare a impactului asupra factorilor de 

mediu asociat proiectului propus; 

 realizarea matricei de impact în vederea cuantific rii impactului asociat proiectului 

propus. 

A.7 Informa ii privind proiectul propus şi resursele energetice 
necesare 

Proiectul propus const  în amplasarea conductei de aduc iune Cluj-S laj şi a 

ramifica iilor principale ale acesteia şi conectarea lor la sistemul de alimentare cu ap  

existent (în principal sistemul zonal Cluj), în extinderi şi reabilit ri ale re elelor locale de 

distribu ie a apei potabile conectate la sistemului de alimentare existent, precum şi în 

extinderi şi reabilit ri ale sistemelor locale de canalizare. Sunt propuse, de asemenea, prin 

proiect, investi ii în realizarea sau reabilitarea unor rezervoare de înmagazinare a apei, 

unele investi ii la sta ia de tratare a apei şi sta iie de epurare a apelor uzate or şeneşti, 

precum şi investi ii în construc ia unor sta ii de epurare noi. 

 

Alimentarea cu ap  

Proiectul propus presupune extinderea şi modernizarea sistemelor actuale de 

alimentare cu ap  şi asigurarea unei ape potabile de calitatea superioar .   



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 1
1 

În perioada de realizare a investi iei, apa pentru nevoile igienico-sanitare ale 

muncitorilor va fi asigurat  din surse mobile (cistern ), iar pentru consumul personalului se 

va asigura ap  îmbuteliat .   

În perioada de func ionare a investi iei, apa necesar  în scop menajer la sta ia 

de epurare Sic va fi asigurat  prin racordare la re eaua de alimentare cu ap  existent  în 

comun . Celelalte obiective de investi ii noi sunt amplasate în incintele opera ionale ale 

titularului proiectului, racordate la re elele de alimentare cu ap . 

 

Evacuarea apelor uzate 

Proiectul propus presupune extinderea şi modernizarea sistemelor actuale de 

canalizare a apelor uzate menajere rezultate din gospod rii, sau înfiin area unor sisteme 

noi de canalizare în localit ile în care acestea lipsesc. Sistemele de canalizare vor fi 

conectate la sta iile de epurare cele mai apropiate, cu respectarea capacit ii maxime de 

epurare a acestora.  

În perioada de realizare a investi iei, personalul implicat va utiliza toalete 

ecologice amplasate pe fiecare şantier în parte. Periodic, aceste toalete vor fi igienizate de 

firme autorizate cu care antreprenorul va avea încheiat contract.  

În perioada de func ionare a investi iei, colectarea apelor uzate menajere de la 

sta ia de epurare Sic va fi asigurat  prin racordare la re eaua de canalizare propus  a fi 

realizat  prin proiectul propus. Celelalte obiective de investi ii noi sunt amplasate în 

incintele opera ionale ale titularului proiectului, racordate la re elele de canalizare. 

 

Alimentarea cu gaz metan 

Pe durata de realizare a investi iilor propuse prin proiect nu vor exista consumuri 

de gaz metan. 

Pe durata func ion rii investi iilor, consumul de gaz metan va fi direc ionat doar 

spre sta ia de uscare şi valorificare termic  a n molurilor din cadrul SEAU Cluj Napoca, 

mai exact spre instala ia propriu-zis  de valorificare termic . Instala ia este echipat  cu o 

camer  adiabatic  în care gazele de ardere sunt  tratate timp de minimum 2 secunde la 

temperaturi egale sau mai mari de 850°C. Un arz tor pe gaz este pus la intrarea în 

camera adiabatic  pentru temperarea cuptorului c ptuşit cu materiale refractare (la 
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pornirea şi oprirea lui), demararea procesului de combustie a pele ilor şi pentru garantarea 

temperaturii minime necesar  în cazuri neprev zute.  

 

Alimentarea cu energie electric  

Energia electric  va fi asigurat  atât în faza de implementare, cât şi în faza de 

func ionare a investi iei.  

În faza de implementare, mai exact de realizare a proiectului propus, necesarul de 

energie electric  va fi asigurat prin generatoare electrice mobile, pentru toate organiz rile 

de şantier propuse. 

Pentru asigurarea energie electrice în faza de func ionare (sisteme de pompare la 

alimentarea cu ap  potabil  sau statii de pompare ape uzate, echipamentele aferente 

sta iilor de epurare, echipamente aferente instala iei de valorificare termic  a n molurilor), 

se va realiza branşament la Sistemul Energetic Na ional.  

În zona de proiect localit ile sunt alimentate cu energie electric  din sistemul 

na ional. Unele din obiectivele de investi ii noi proiectate sunt amplasate în incintele 

opera ionale ale Beneficiarului, prin urmare exist  utilit ile necesare, iar pentru loca iile 

noi s-au ob inut avize de principiu. Astfel, au fost ob inute avize de principiu ale SFDEE 

Electrica Distribu ie Transilvania Nord pentru urm toarele UAT-uri, unde vor fi executate 

lucr ri de investi ii care vor necesita alimentare cu energie electric :  

Jude ul Cluj: Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Apahida, B işoara, Bobâlna, Buza, 

C şeiu, Ceanu Mare, C tina, Chiueşti, Cojocna, Cuzdrioara, Iclod, Izvoru Crişului, Mica, 

Taga, Poieni, Recea Cristur, Sânmartin, Sic, Sâncrai, Unguraş 

Jude ul S laj: Zal u, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei, Hereclean, Mirşid, N pradea, 

S l ig, Dragu, Sânmihaiu Almaşului, Zimbor, Românaşi, Buciumi, B lan, Surduc, Cristol , 

B beni, Vârşol , Horoatu Crasnei, B nişor, Cizer, Pericei, M erişte, S rm şag, Bobota, 

Nuşfal u, Boghiş, Ip, Halm şd, Marca, Almaşu, Fildu de Jos, Creaca, Hida, Meseşenii de 

Jos, Someş Odorhei, Agrij, Letca, Lozna, Crasna, Cam r, Carastelec şi V lc u de Jos 

Având în vedere faptul c  apa de alimentare a sta iei de tratare de la Gil u dispune 

de rezerve de energie hidrodinamic  la intrare în aceasta, a fost propus  o solu ie de 

valorificare a acestora, prin producerea de energie electric . Pentru atingerea acestui 

deziderat, a fost propus  instalarea unui hidroagregat cu turbin  Francis în sta ia de 

tratare Gil u dimensionat pentru debitul mediul anual Q=1,65m3/s şi c derea net  H=17m, 
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pentru cazul aliment rii cu ap , din sursa de baz , MHC Tarni a. Generatorul asincron al 

hidroagregatului va avea o putere nominal  de 290 kW. Energia electric  astfel produs  

va fi folosit  local, pentru alimentarea sta iei de tratare a apei. 

Pentru investi iile care se vor realiza prin proiect, consumurile de energie electric  

previzionate în perioada de func ionare, calculate pe diferite activit i, sunt prezentate în 

tabelele 1 şi 2: 

Tabel 1. Consumuri anuale de energie electric  pentru func ionarea sistemelor de 

alimentare cu ap  

 

Sistem/sub-sistem 
Total putere consumat  

previzionat  kW/an 

Cluj 3.433.409 

Cluj-Napoca 3.101.624 

Apahida + Câmpeneşti + Corpadea 103.660 

Baciu (Baciu) 34.310 

Bon ida+R scruci (Bon ida) 0 

Strucu  (Ceanu Mare) 0 

Cojocna + Iuriu de Câmpie (Cojocna) 48.180 

Gheorgheni (Feleacu) 50.005 

Floreşti(Floreşti)  61.320 

Orman (Iclod) 34.310 

Dej 509.832 

Dej 59.495 

Bobâlna+Oşorhel+Vîlcelele (Bobâlna) 71.905 

S l truc + Guga (C şeiu) 57.305 

Chiuieşti+Strâmbu+M goaia (Chiuieşti) 126.582 

Cuzdrioara (Cuzdrioara) 0 

M n stirea+Sânm rghita+Nireş 85.775 

Unguraş+Batin+Valea Unguraşului (Unguraş) 71.905 

Recea Cristur (Recea Cristur) 36.865 

Gherla 114.172 
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Sistem/sub-sistem 
Total putere consumat  

previzionat  kW/an 

Gherla+H şdate+Silivaş (Gherla) 21.403 

Buza (Buza) 35.040 

Sânmartin (Sânmartin) 17.724 

N sal (Taga) 23.506 

Feldioara (C tina) 16.498 

Huedin 53.509 

Huedin 11.680 

Izvoru Crişului (Izvoru Crişului) 11.680 

Morlaca (Poieni) 11.899 

B nişor (Sâncraiu) 18.250 

Căpuşu Mare 22.630 

C puşu Mare+P niceni  22.630 

Gilău-Aghireşu 54.020 

Aghireş-Fabrici+ Mac u+Dorol +B gara 54.020 

Gârb u (Gârb u) 0 

Gil u  0 

Muntele Băişorii Nu este cazul 

Aducţiunea Cluj-Sălaj (jud. Cluj) 89.060 

Aşchileu Mare+Aschileu Mic+Cristorel+Fodora 

(Aşchileu) 

54.020 

Chinteni 23.360 

B bu iu+F ureni (Vultureni) 11.680 

Aducţiunea Cluj-Sălaj (jud. Sălaj) 793.656 

Zal u+Stâna (Zal u) 88.330 

Şimleu Silvaniei + Pusta (Şimleu Silvaniei) 0 

Cehu Silvaniei + Nadiş+Ulciug+Horatu 

Cehului+Motiş (Cehu Silvaniei) 

23.275 

Jibou+Husia (Jibou) 11.680 

Agrij+ R stol u Deşert (Agrij) 14.600 
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Sistem/sub-sistem 
Total putere consumat  

previzionat  kW/an 

Almaşu (Almaşu) 0 

B nişor +Ban+Peceiu (B nişor) 40.150 

B beni+Ciocmani (B beni) 12.410 

Bobota+Derşida+Zalnoc (Bobota) 56.794 

Boghiş (Boghiş) 6.205 

Buciumi+Bodia+Bogdana+Sângeorgiu de Meseş 

(Buciumi) 

40.150 

Crasna + Ratin (Crasna) 0 

Cizer+Pleaşca (Cizer) 44.165 

Cristol +V leni (Cristol ) 41.245 

Cam r (Cam r) 27.740 

Brebi+Jac (Creaca) 0 

Dragu+Voievodeni (Dragu) 12.140 

Hereclean+Badon+Panic (Hereclean) 0 

Horoatu Crasnei +Stârciu (Horoatu Crasnei) 42.340 

Hida+Trestia (Hida) 6.205 

Halm şd+Aleuş+Cerişa+Drighiu (Halm şd) 44.165 

Coşniciu de Jos+Coşniciu de Sus +Z uan  (Ip) 41.245 

Letca+Cuciulat+Topli a (Letca) 0 

Lozna (Lozna) 0 

M erişte+Cristelec+Doh+Giurtelecu Şimleului 

+Uileacul Şimleului +M l daia (M erişte) 

48.107 

Marca+Por  (Marca) 23.652 

Mirşid+Moigrad (Mirşid) 30.368 

Aghireş+Meseşenii de Jos (Meseşenii de Jos) 16.790 

Nuşfal u + Bilghez (Nuşfal u) 20.805 

N pradea+Someş Gurusl u+Traniş (N pradea) 6.205 

Pericei (Pericei) 6.205 

Românaşi+Cium rna (Românaşi) 6.205 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 1
6 

Sistem/sub-sistem 
Total putere consumat  

previzionat  kW/an 

S rm şag (S rm şag) 0 

Sânmihaiu Almaşului+Sânta M ria+Bercea 

(Sânmihaiu Almaşului) 

27.010 

No ig (S l ig) 6.205 

Someş Odorhei (Someş-Odorhei) 0 

Surduc+Cristol el+Tih u (Surduc) 18.615 

V lc u de Jos (V lc u de Jos) 17.520 

Vârşol  + Recea (Vârşol ) 6.205 

Zimbor+Sâncraiu Almaşului+ Chendremal+Şutoru 

(Zimbor) 

6.205 

Surse de apă 961.200 

Floreşti 961.200 

C puşu Mare 0 

Staţia de tratare Gilău 183.037 

 

Consumurile previzionate în tabelul anterior acoper  în general urm toarele tipuri 

de echipamente: grup de pompare, iluminat, prize, înc lzire şi ventila ie în sta iile de 

pompare, instala iile de dozare hipoclorit sau clorinare (dup  caz), iluminatul rezervoarelor 

de ap  etc. 

 

Tabel 2. Consumuri anuale de energie electric  pentru func ionarea sistemelor de 

canalizare 

Aglomerare în cadrul proiectului Total putere consumat  previzionat  (kW/an) 
Cluj 235.060 

Cluj Napoca 167.900 

Baciu 0 

Floreşti 33.580 

Gil u 33.580 

Dej 176.660 
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Aglomerare în cadrul proiectului Total putere consumat  previzionat  (kW/an) 
Gherla 0 

Huedin 33.580 

Apahida 0 

Cuzdrioara 113.150 

Câmpeneşti 61.320 

Aghireş-Fabrici 0 

Sic 328.860 

Zalău 455.520 

Şimleu Silvaniei 219.240 

Cehu Silvaniei 122.640 

Jibou 175.200 

Sărmăşag 87.600 

Nuşfalău 0 

Facilităţi nămol 1.559.191 

SEAU Huedin 7.000 

SEAU Cehu Silvaniei 1.460 

SEAU S rm şag 371.975 

SEAU Cluj Napoca 670.377 

SEAU Gherla 24.827 

SEAU Sic 523.552 

  

Consumurile previzionate în tabelul anterior acoper  în general urm toarele tipuri 

de echipamente: grup de pompare, iluminat, prize, înc lzire şi ventila ie în sta iile de 

pompare, echipamentele sta iei de epurare (pentru Huedin, Cehu Silvaniei, S rm şag, 

Gherla, Sic), instala ia de uscare şi valorificare energetic  a n molului (pentru SEAU Cluj 

Napoca). 

 

Alimentarea cu aer comprimat 

În cadrul obiectivelor de investi ii care se vor realiza prin proiect, vor exista 

echipamente care folosesc aerul comprimat, respectiv: sta iile de epurare Huedin, Cehu 
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Silvaniei şi S rm şag vor fi dotate cu electrosuflante pentru bazinele de aerare, de 

asemenea în noua sta ie de epurare a apelor uzate de la Sic, vor exista dot ri similare 

pentru treapta secundar , iar în cadrul instala iei de uscare şi valorificare termic  a 

n molurilor, aerul va fi utilizat atât în procesul de uscare cât şi în cel de valorificare termic  

pentru între inerea arderii cât şi ca agent schimb tor de c ldur . 

 

Alimentarea cu energie termic  

Pe durata desf şur rii lucr rilor în anotimpul rece, spa iile din organiz rile de 

şantier care vor func iona ca vestiare pentru personal, birou, sala de şedin e vor fi înc lzite 

prin surs  proprie (radiatoare/convectoare electrice). Dup  perioada implement rii nu va fi 

necesar  asigurarea agentului termic.  

Trebuie îns  men ionat c , pe durata de func ionare a instala iilor, în cadrul 

instala iei de uscare şi valorificare termic  a n molului din SEAU Cluj Napoca, prin 

arderea pele ilor de n mol va fi generat  o cantitate de energie de aproximativ 238 kW/h 

care va fi utilizat  în instala ie pentru asigurarea usc rii n molului şi a înc lzirii aerului de 

ardere în instala ia de valorificare propriu-zis . 

  

A.8 Informa ii despre materiile prime, substan ele şi preparatele 
chimice utilizate 

Pentru realizarea acestei investi ii se vor utiliza, la faza de implementare a 

proiectului, o serie de materii prime şi auxiliare, energie şi combustibili. În cele ce 

urmeaz  se vor prezenta materiile prime şi auxiliare utilizate, provenien a acestora şi 

modul lor de gestionare la nivelul organiz rilor de şantier care vor fi amenajate. 

 

Tabel 3. Materii prime şi auxiliare, energie şi combustibili utiliza i  

Materii prime Destina ie Provenien  
Mod de 

depozitare 
Periculozitate 

Conducte din 
font  ductil  
Dn 160 - 700 

mm 

Pentru 
realizarea 

conductei de 
aduc iune 

 
De la 

societ i 
comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  
temporar în 

depozite deschise 
în cadrul 

organiz rii de 

Nepericulos 
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Materii prime Destina ie Provenien  
Mod de 

depozitare 
Periculozitate 

şantier 

Conduct  
PEID  

Dn 63 - 125 
mm 

Pentru 
ramifica ii şi 

branşamente 
ale re elei de 
alimentare cu 

ap  

 
De la 

societ i 
comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  
temporar în 

depozite deschise 
în cadrul 

organiz rii de 
şantier 

Nepericulos 

Conduct  
PVC Dn 100 - 

350 mm 

Pentru re eaua 
de canalizare 

De la 
societ i 

comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  
temporar în 

depozite deschise 
în cadrul  

organiz rii de 
şantier 

Nepericulos 

Tub de 
protec ie OL 
Dn 200 mm 

Pentru 
protejarea 

conductelor în 
sectoarele de 
traversare a 
cursurilor de 

ap  

De la 
societ i 

comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  
temporar în 

depozite deschise 
în cadrul  

organiz rii de 
şantier 

Nepericulos 

Piese de 
îmbinare  

Pentru 
îmbinarea 

conductelor de 
aduc iune 

De la 
societ i 

comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  în 
depozite deschise 

în cadrul 
organiz rii de 

şantier 

Nepericulos 

Cofraje 
prefabricate 
din aluminiu 

Pentru 
realizarea 

lucr rilor de 
structur  

Închiriere de 
la societ i 
comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  în 
depozite deschise 

în cadrul 
organiz rii de 

şantier. 

Nepericulos 

Piese 
prefabricate 

din beton 

Pentru 
realizarea 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare a 
apei şi a 

c minelor de 
vane 

De la 
societ i 

comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  în 
depozite deschise 

în cadrul 
organiz rii de 

şantier 

Nepericulos 
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Materii prime Destina ie Provenien  
Mod de 

depozitare 
Periculozitate 

Fier beton, 
bare de fier 

Pentru 
rezistenta 
structurilor 

betonate ale 
rezervoarelor 

de 
înmagazinare a 
apei şi a sta iei 

de epurare, 
unde este 

cazul 

 
De la 

societ i 
comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  în 
depozite deschise 

în cadrul 
organiz rii de 

şantier 

Nepericulos 

Beton 

Pentru 
realizarea 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare a 
apei şi a sta iei 

de epurare, 
unde este 

cazul 

De la sta iile 
de betoane 

Nu se 
depoziteaz  pe 
amplasament  

Nepericulos 

Ciment 

Pentru 
realizarea 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare a 
apei şi a sta iei 

de epurare, 
unde este 

cazul 

De la sta iile 
de betoane 

Nu se 
depoziteaz  pe 
amplasament  

Nepericulos 

Sol vegetal 

Pentru 
realizarea 

umpluturilor 
necesare, 

ecologizarea 
zonei 

P mânt 
rezultat din 
excava ii 

Se transport  şi 
se aşterne direct 
pe amplasament 

Nepericulos 

Geotextil de 
separa ie 

Pentru 
realizarea 

platformelor 
rezervoarelor 

De la 
societ i 

comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  
temporar în 

depozite deschise 
în cadrul  

Nepericulos 
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Materii prime Destina ie Provenien  
Mod de 

depozitare 
Periculozitate 

de 
înmagazinare a 

apei şi ale 
sta iei de 

epurare, unde 
este cazul 

organiz rii de 
şantier 

Balast 

Necesar la 
pozarea 

conductelor 
sau la 

realizarea 
funda iei 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare 

De la 
societ i 

comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  
temporar în 

depozite deschise 
în cadrul  

organiz rii de 
şantier 

Nepericulos 

Piatr  spart  

Necesar la 
pozarea 

conductelor 
sau la 

realizarea 
funda iei 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare 

De la 
societ i 

comerciale 
specializate 

Se depoziteaz  
temporar în 

depozite deschise 
în cadrul  

organiz rii de 
şantier 

Nepericulos 

Combustibili 

Motorina 

Pentru 
func ionarea 

utilajelor 
folosite pe 

amplasament 

 
De la sta iile 
de distribu ie 

a 
carburan ilor 

Nu se 
depoziteaz  

combustibili pe 
amplasament 

Periculos 

Ulei hidraulic 

Pentru 
func ionarea 

utilajelor 
folosite pe 

amplasament 

De la 
distribuitori 
specializa i 

Nu se 
depoziteaz  ulei 

hidraulic pe 
amplasament 

Periculos 

Ulei de 
transmisie 

Pentru 
func ionarea în 
condi ii optime 

De la 
distribuitori 
specializa i 

Nu se 
depoziteaz  ulei 
de transmisie pe 

Periculos 
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Materii prime Destina ie Provenien  
Mod de 

depozitare 
Periculozitate 

a cutiilor de 
vitez  ale 
utilajelor 

folosite pe 
amplasament 

amplasament 

Ulei de motor 

Pentru 
func ionarea în 
condi ii optime 
a motoarelor 

utilajelor 
folosite pe 

amplasament 

De la 
distribuitori 
specializa i 

Nu se 
depoziteaz  ulei 

de motor pe 
amplasament 

Nepericulos 

 

La cele enumerate anterior se adaug  apa care va fi folosit  pentru umectarea 

spa iilor de lucru, atunci când condi iile meteorologice impun acest lucru. 

Utilaje 

În vederea realiz rii investi iei se vor folosi utilaje specifice unor astfel de lucr ri, de 

la cele de excavat (pentru realizarea şan urilor de pozare a conductelor de ap , de 

canalizare şi a funda iilor structurilor construite), pân  la cele de transport 

(autobasculante, autobetoniere) şi nivelare a terenului (cilindru compactor). La acestea se 

adaug  un aparat de sudur  polietilen  cap-cap şi un picham r electric şi utilaj pentru 

cur area conductelor. Pentru gararea utilajelor în perioadele de inactivitate se vor utiliza 

platformele balastate din cadrul organiz rilor de şantier, iar dup  terminarea lucr rilor de 

realizare infrastructurii propuse, utilajele vor fi evacuate de pe amplasament. Se va verifica 

periodic starea tehnic  a acestor utilaje, iar în cazul în care se constat  apari ia unor 

defec iuni, acestea vor fi urgent remediate. 

Substan e şi preparate chimice utilizate 

În perioada de realizare a investi iei ar putea fi considerat  necesar  utilizarea 

punctual  şi în situa ii excep ionale a sudurii cu flac r  oxiacetilenic . Combustibilul şi 

lubrifian ii utiliza i pentru transport şi pentru manevrarea utilajelor şi echipamentelor pe 

amplasamentele de lucru şi în organiz rile de şantier nu au fost contabilizate pentru c  nu 

se depoziteaz  pe amplasamente. Acestea au fost luate în considerare doar pentru 

calculul emisiilor. 
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Tabel 4. Substan e şi preparate chimice utilizate la realizare a investi iei 

Materii 

prime 

Date 

identificare 
Fraze de risc Periculozitate 

Mod de 

depozitare 
Destina ie 

Oxigen 

CAS : 7782-

44-7 

EC: 231-956-

9 

CLP: H270 – 

oxidant, poate 

cauza sau 

intensifica 

arderea; gaz 

sub presiune 

DSC: O; R8 – 

oxidant; 

contactul cu 

materialele 

combustibile 

poate provoca 

incendii 

Periculos 

Pe 

amplasamentul 

organiz rii de 

şantier, tuburi 

sub presiune 

pe rastel, sub 

cheie, separat 

de orice alte 

materiale 

Pentru 

lucr rile 

de sudur   

Acetilen  

CAS : 74-86-

2 

EC: 200-816-

9 

CLP: H220 – 

gaz extrem de 

inflamabil; 

EUH006 – 

exploziv cu 

sau fara 

contact cu 

aerul 

DSC: R5-R6-

F+; R12 

Periculos 

Pe 

amplasamentul 

organiz rii de 

şantier, tuburi 

sub presiune 

pe rastel, sub 

cheie, separat 

de orice alte 

materiale 

Pentru 

lucr rile 

de sudur   

 

În perioada de func ionare a investi iilor propuse prin proiect, consumurile de 

substan e şi preparate chimice se datoreaz  în mare m sur  func ion rii sistemelor de 

tratare şi potabilizare a apei pentru consum şi consumurilor înregistrate în sta iile de 

epurare noi şi reabilitate, precum şi în instala ia de uscare şi valorificare termic  a 
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n molurilor. În tabelul de mai jos este prezentat  lista substan elor şi preparatelor chimice 

utilizate în cadrul sistemelor de tratare şi potabilizare a apei şi la sta iile de epurare a 

apelor uzate. 
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Tabel 5. Substan e şi preparate chimice utilizate în perioada de func ionare a proiectului propus 

Materii 

prime 

Date 

identificare 
Fraze de risc Periculozitate Mod de depozitare Destina ie 

Hipoclorit de 

sodiu NaClO 

CAS : 7681-52-

9 

EC: 231-668-3 

CLP: H314 – 

provoaca arsuri 

severe pe piele si 

ochi; H400 – foarte 

toxic pentru 

vie uitoare acvatice; 

EUH031 – contactul 

cu acizi produce gaz 

toxic 

 

 

DSC: C; R34-R31-

N;R50 

Periculos 

Depozitarea in rezervoare 

metalice cu protectie interioara 

anticoroziva, la temperaturi de 

max. 250 C, in spatii uscate, 

departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii 

hipocloritului de sodiu, trebuie 

evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, 

cupru, fier, nichel si aliajele 

acestora si s ruri). 

Tratarea apei în 

sta iile de clorinare 

amplasate lâng  

rezervoarele de 

înmagazinare din: 

Aghireşu, Aşchileu, 

C tina, Chinteni, 

Cojocna, Feleacu, 

Poieni, Recea-

Cristur, Sânm rtin, 

aga, Zal u,Cehu 

Silvaniei, B beni, 

B nişor, Bobota, 

Boghiş, Buciumi, 

Cizer, Cristol , 

Dragu, Hida, 
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Materii 

prime 

Date 

identificare 
Fraze de risc Periculozitate Mod de depozitare Destina ie 

Horoatu Crasnei, Ip, 

M erişte, Mirşid, 

N pradea, 

Nuşfal u, Pericei, 

Sânmihaiu 

Almaşului, 

Românaşi, S l ig, 

Surduc, V rşol , 

Zimbor 

Clor gazos 

(Cl2) 

EC: 231-959-5 

CAS: 7782-50-

5 

CLP: H270-oxidant 

puternic; H315 – 

iritant ptr piele; H319-

iritant ptr ochi; H331-

toxic prin inhalare; 

H335-iritant ptr caile 

respiratorii; H400-

foarte toxic ptr 

vie uitoarele acvatice 

Periculos 

Se depoziteaz  în butelii sub 

presiune, în locuri special 

amenajate, sub cheie, ine 

ventilate, protejate de lumina 

solar  şi de temperaturi mai mari 

de 52°C 

Tratarea apei în 

sta iile de clorinare 

amplasate lâng  

rezervoarele de 

înmagazinare din: 

Dej, Gherla, 

Bobâlna, C şeiu, 

Chiuieşti, Mica, 

Unguraş. 
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Materii 

prime 

Date 

identificare 
Fraze de risc Periculozitate Mod de depozitare Destina ie 

DSP: O;R8-T;R23-

Xi;R36/37/38-N;R50 

Dioxid de 

clor 

ClO2 

CAS : 10049-

04-4 

EC: 233-162-8 

CLP: H301-toxic la 

ingerare; H314 –

provoaca arsuri 

severe pe piele si 

ochi; H400 – foarte 

toxic pentru 

vie uitoare acvatice 

DSC: T; R25-C; R34-

N; R50 

Periculos 

Depozitare la temperature cea 

mai joas  posibil  în tancuri 

ventilate echipate cu sisteme 

antiexplozie. Creşterea 

temperaturii poate produce 

evaporare şi poate conduce la 

descompunere 

Sta ia de tratare 

ap  Gil u 

Agent de 

precipitare 

FeCl3
 

(>40%) 

CAS: 7705-08-

0 

EC: 231-729-4 

CLP: H302-toxicitate 

acut ; H315-iritarea 

pielii; H317-

sensibilizarea pielii; 

H318-lezarea grav  

a ochilor; H290-

substanta coroziva 

Periculos 

Produsul se depoziteaza in 

ambalajul original sau in 

rezervoare protejate anticoroziv, 

in conditii de inchidere etansa 

inspatii special amenajate. 

Locurile de depozitare trebuiesc 

bine ventilate, ferite de actiunea 

Sta iile de epurare 

ape uzate, pentru 

precipitarea 

fosforului 
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Materii 

prime 

Date 

identificare 
Fraze de risc Periculozitate Mod de depozitare Destina ie 

pentru metale 

 

 

DSC: Xn;R22- 

Xi:R38;R41-R43 

caldurii, umiditatii si 

aintemperiilor, separat de 

substante inflamabile, 

combustibile si/sau incompatibile.  

Se recomand  depozitarea în 

butoaie de plastic cu dopuri din 

acelaşi material (plastic ABS, 

CPVC, Epoxy, LDPE, PTFE 

(Teflon), polipropilena, PVC) 

Polielectrolit 

de floculare/ 

îngroşare/ 

deshidratare 

n mol 

Polimeri acrilici 

cationici 

CLP: H302 – nociv la 

ingerare; H319- 

produce irita ii 

oculare 

Nepericulos 

Se depoziteaz  în ambalajele 

originale (in general sub form  de 

pulbere, granule) în locuri uscate  

Sta iile de tratare a 

apei/ Sta iile de 

epurare a apei 

uzate, la tratarea 

n molului activ. 

Sulfat de 

aluminiu 

EC: 605-511-8 

CAS: 16828-

11-8 

CLP: H318-produce 

leziuni oculare; 

H315-iritarea pielii; 

H319-iritatii oculare: 

Periculos 

Se depoziteaz  în locuri special 

închise şi uscate, departe de 

material incompatibile (aer, ap , 

baze tari). Containerele de 

Agent de coagulare 

în sta iile de tratare 

a apei sau in sta iile 

de epurare ape 
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Materii 

prime 

Date 

identificare 
Fraze de risc Periculozitate Mod de depozitare Destina ie 

H335-poate cauza 

irita ii respiratorii 

 

stocare se men in închise etanş şi 

se verific  periodic pentru 

evitarea scurgerilor 

uzate. 

Ca(OH)2 

(var) 

EC: 215-137-3 

CAS: 1305-62-

0 

CLP: H318-produce 

leziuni oculare; 

H315-iritarea pielii; 

H335-poate cauza 

irita ii respiratorii 

 

Periculos 

Se depoziteaz  în locuri special 

amenajate, reci, uscate şi bine 

ventilate. Containerele de stocare 

se men in închise etanş. 

Agent de  corec ie 

pH şi dedurizare 

ap  în sta iile de 

tratare a apei 

Reactiv sp lare 

gaze arse în 

instala ia de 

valorificare termic  

a n molului 

CO2 
EC: 204-696-9  

CAS: 124-38-9 

CLP: H280- gaz sub 

presiune; poate 

exploda la c ldur  

Nepericulos 

In recipient sub presiune, in locuri 

bine ventilate, la temperaturi sub 

50C, in spatii bine ventilate. 

Adjuvant pentru 

îmbun t irea 

flocul rii în 

instala iile de 

corec ie pH din 

sta iile de tratare a 
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Materii 

prime 

Date 

identificare 
Fraze de risc Periculozitate Mod de depozitare Destina ie 

apei. 

Acid Sulfuric  

(H2SO4 

30%) 

EC: 231-639-5  

CAS: 7664-93-

9 

CLP: H314- 

provoac  arsuri la 

nivelul pielii şi ochilor 

DSD: C;R35- 

produce arsuri 

severe 

Periculos 

Se depoziteaz  în spa ii uscate, 

reci bine ventilat, departe de 

materiale incompatibile (substante 

alcaline) Ambalajele de stocare 

trebuie p strate închise etanş şi 

etichetate corespunz tor 

Reactiv de 

dezodorizare în 

instala ia de uscare 

şi valorificare 

termic  a n molului. 

Hidroxid de 

sodiu (NaOH 

30%) 

EC: 215-185-5 

CAS: 1310-73-

2 

CLP: H314- 

provoac  arsuri la 

nivelul pielii şi ochilor 

DSD: C; R35- 

produce arsuri 

severe 

Periculos 

Substanta trebuie depozitata in 

conditii uscate. Va fi evitat orice 

contact cu aerul si umiditatea. 

Hidroxidul de sodiu ambalat in 

ambalajele originale va fi 

depozitat într-o zon  lipsita de 

umiditate, ferita de caldura, bine 

ventilat , departe de contactul cu 

alte substante incompatibile. Se 

va evita deteriorarea fizic  a 

containerelor. Materiale interzise 

Reactiv de 

dezodorizare în 

instala ia de uscare 

şi valorificare 

termic  a n molului.  
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Materii 

prime 

Date 

identificare 
Fraze de risc Periculozitate Mod de depozitare Destina ie 

pentru depozitare: Nu se va 

depozita in containere 

confectionate din aluminiu, zinc, 

staniu si plumb. 

Uree (sol 

30%) 

EC: 200-315-5 

CAS: 57-13-6 

CLP: H315-produce 

iritatia pielii; H319-

produce iritatia 

ochilor 

 

Periculos 

Se depoziteaz  în ambalaje etanş 

închise, în zone reci (sub 23 °C), 

bine ventilate. Chiar şi ambalajele 

goale prezint  risc de aprindere, 

de aceea nu se p streaz  în 

apropiere de material oxidante.  

Reactiv sp lare 

gaze arse în 

instala ia de 

valorificare termic  

a n molului. 

C rbune 

activ  

EC: 264-846-4 

CAS: 64365-

11-3 

- 

Nepericulos 

Se va depozita în zone separate, 

la r coare şi ventilate, departe de 

material combustibile. Ambalajele 

se p streaz  închise etanş şi se 

evit orice surs  de aprindere 

(scântei sau flac r ). 

Reactiv sp lare 

gaze arse în 

instala ia de 

valorificare termic  

a n molului. 
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A.9 Informa ii despre poluan ii fizici şi biologici care afecteaz  mediul 

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informa ii cu privire la poluan ii fizici şi 

biologici care pot afecta faptorii de mediu pe durata realiz rii proiectului propus şi pe 

durata func ion rii obiectivelor propuse prin proiect. Se remarc  faptul c  sursele de 

poluare au caracter accidental. În condi ii normale de func ionare a utiilajelor şi a 

instala iilor şi în condi iile respect rii m surilor preventive propuse prin prezentul studiu, 

producerea unor forme de impact asupra factorilor de mediu este una improbabil . 

A.9.1 Poluan i fizici şi chimici ai solului 

Infrastructura de apa si apa uzata presupune executarea unor lucrari de 

decopertare a cuverturii de sol vegetal, excavarea solului pentru pozarea conductelor si 

asternerea stratului de nisip sub conducte si rambleierea santurilor formate astfel incat 

terenul sa fie adus la cota si starea fizica de dinaintea executiei lucrarilor. In general, 

pentru pozarea conductelor de transport apa si apa uzata se folosesc suprafetele 

adiacente cailor de acces, pozarea realizandu-se in zona de protectie/ampriza a drumului 

cu vegetatie ierboasa, nefiind necesare lucrari de defrisare pentru executia lucrarilor de 

excavare. Suprafetele de teren ocupate definitiv de constructiile executate sunt cele 

aferente rezervoarelor de înmagazinare a apei propuse, terenul aferent amplasarii statiei  

de epurare de la Sic şi de a platformelor de uscare namol de la Dej, precum si a instalatiei 

de uscare a namolului si de valorificare a acestuia de la SEAU Cluj-Napoca. In aceste 

locatii pe langa lucrarile de excavare sunt executate si lucrari de fundare a infrastructurii 

care implica fundatii de beton armat pe care se vor ridica viitoarele constructii. In perioada 

de executie a infrastructurii de apa si apa uzata sunt necesare organizari de santier pentru 

amplasarea unor containere tip vagon utilizate ca si vestiar, administrativ sau depozite de 

materii prime care necesita depozitare inchisa, iar in aer liber in cadrul organizarii de 

santier sunt amplasate depozitele deschise pentru materii prime. Suprafetele alese pentru 

organizarile de santier sunt situate in intravilan,  in general vor avea intre 200 şi 300 mp, 

dar nu vor depasi 600 mp, pentru a caror amplasare se vor alege locatii cu vegetatie cat 

mai saraca. 
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Analizând procesul de realizare a infrastructurii de apa si apa uzata se poate afirma 

c  subsolul/solul poate fi afectat în perioada de realizare a investi iei prin urm toarele 

ac iuni: 

 activit ile mecanice de excavare (saparea santurilor in vederea pozarii 

conductelor, funda ia rezervorului de inmagazinare apa si a statiilor de epurare, 

fundatia instalatiei de uscare si valorificare energetic a namolului) care afectez  

structura, textura solului/subsolului în faza de implementare a investi iei; 

 depozitarea necorespunz toare a combustibililor şi lubrifian ilor (motorin , uleiuri 

minerale, vaselin ) utilizate pentru func ionarea utilajelor de excavare, înc rcare, 

nivelare, transport pot produce o poluare chimic  a solului/subsolului;  

 scurgerile de produse petroliere de la masinile utilizate pe  amplasament conduc la 

modificarea proprietatilor fizico-chimice a cuverturii edafice si implicit la aparitia 

unor dezechilibre la nivelul solului;  

 deşeurile tehnologice rezultate în urma activit ii de realizare a infrastructurii de apa 

si apa uzata (uleiurile minerale uzate rezultate de la utilaje, deşeuri metalice, 

deşeuri de beton, recipien i metalici cu urme de vopsea, deseuri de PVC provenite 

de la conducte  etc); 

 pulberile sedimentabile rezultate de la traficul auto din zona, de la opera iunile de 

excavare, nivelare, rambleiere executate în cadrul amplasamentului pot creşte 

cantitatea de pulberi în suspensie şi implicit cantitatea de pulberi sedimentabile în 

arealele limitrofe obiectivelor.   

În perioada de exploatare a infrastructurii de apa si apa uzata solul/subsolul pot fi 

afectate astfel:  

 infiltrarea accidental  in sol/subsol pe traseul conductelor de transport a scurgerilor 

de ape uzate poate duce la schimbarea propriet ilor fizico-chimice ale acestor 

componente; 

 gestionarea neadecvata a namolului rezultat de la statiile de epurare, precum si a 

celui de la curatarea conductelor de transport ape uzate poate determina o 

contaminare a solului/subsolului si a apelor freatice; 

 interventiile la conductele de transport in cazul unor avarii in faza de exploatare 

determina lucrari de excavare, dislocarea unor volume de sol, rambleiere in 
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santurile formate dupa lucrarile de interventie, fapt care atrage dupa sine un 

potential impact asupra factorului de mediu sol/subsol.  

 

A.9.2 Poluan i fizici şi chimici ai pânzei freatice şi ai apelor de suprafa  

Analizând procesul de realizare a infrastructurii de apa si apa uzata se poate afirma 

c  apele de suprafa  sau apele freatice pot fi afectate în perioada de realizare a 

investi iei prin urm toarele ac iuni: 

 scurgerile de produse petroliere de la masinile utilizate pe amplasament conduc la 

modificarea proprietatilor fizico-chimice a cuverturii edafice si implicit la aparitia 

unor dezechilibre la nivelul solului şi a apelor freatice;  

 gestionarea necorespunz toare a deşeurilor tehnologice rezultate în urma activit ii 

de realizare a infrastructurii de apa si apa uzata (uleiurile minerale uzate rezultate 

de la utilaje, deşeuri metalice, deşeuri de beton, recipien i metalici cu urme de 

vopsea, deseuri de PVC provenite de la conducte  etc). 

În perioada de exploatare a infrastructurii de apa si apa uzata, apele de suprafa  

şi apele freatice pot fi afectate astfel:  

 gestionarea neadecvata a apei uzate sau a namolului rezultat de la statiile de 

epurare, precum si a celui de la curatarea conductelor de transport ape uzate poate 

determina o contaminare a apelor freatice; 

 eventualele situatii de avarie a conductelor de transport al apelor uzate ar putea 

determina infiltra ii ale apelor uzate şi respectiv poten iala contaminare a apelor de 

suprafa  sau a apelor freatice.  

 

A.9.3 Poluan i fizici şi chimici ai aerului 

Activitatea de construc ie a infrastructurii de apa si apa uzata, precum şi 

exploatarea ulterioar  a acesteia vor avea un poten ial impact negativ asupra factorului de 

mediu aer datorat în special utiliz rii unor utilaje şi echipamente cu motoare Diesel în faza 

de construc ie – realizarea lucr rilor de manipulare a excava iilor şi a materialelor de 

construc ie, iar în faza de func ionare – ca urmare a poluan ilor atmosferici rezultati din 
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zona de stocare a namolului de la statiile de epurare. Evaluarea impactului asupra calit ii 

aerului se va face în perioada de realizare a infrastructurii de apa si apa uzata, prin 

determinarea surselor de poluare, cuantificarea poluan ilor atmosferici genera i, dar şi în 

perioada de exploatare a acesteia, prin estimarea cantit ilor de poluan i emişi în 

atmosfer . 

Emisiile atmosferice în perioada de construc ie a infrastructurii de apa si apa 
uzata  sunt urmatoarele: 

 gazele de eşapament ale utilajelor care vor fi utilizate la construc ie;  

 pulberile în suspensie şi pulberi sedimentabile rezultate în urma ac iunii de 

excavare a solului şi  transportului p mântului vegetal în zona de depozitare şi din 

manipularea materialelor folosite la construc ia infrastructurii.  

Emisiile atmosferice in perioada de func ionare a infrastructurii de apa si apa 
uzata vor fi urm toarele: 

 pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile de la depozitarea namolului rezultat de 

la statiile de epurare si de la curatarea conductelor de canalizare;  

 emisii de la depozitele de namol din cadrul statiilor de epurare; 

 emisiile de la centrala de valorificare termica a peletilor din namol (pe 

amplasamentul statiei de epurare din Cluj Napoca); 

 emisii de la instalatia de uscare a namolului. 

 Se men ioneaz  faptul c  de pe amplasamentul supus evalu rii de impact asupra 

mediului nu rezult  gaze de ardere de la înc lzirea spa iilor administrative în perioada de 

realizare a infrastructurii de apa si apa uzata, iar în faza de func ionare a infrastructurii 

spa iile adminstrative se vor înc lzi pe baz  de curent electric.  

Aşa cum s-a ar tat anterior poluarea mediului poate fi determinata de o serie de 

poluanti de natura fizica si chimica care pot schimba calitatea sistemului environmental, 

dinamica si func ionalitatea acestuia. Interven ia major  este în primul rând de natur  

mecanic  (decopertare, excavare, transport materialului spre zona de depozitare a solului) 

care coroborat  cu activitatea de ulterioar  de intretinere a infrastructurii de apa si apa 

uzata poate s  induc  disfunc ionalit i în structura sistemic  a mediului. 
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Tabel 6. Informa ii privind poluarea fizic  şi chimic  generat  de infrastructura de 

apa si apa uzata şi de func ionarea acestuia 

Tipul polu rii Sursa de poluare 

Poluare maxim  
permis  (limita 
maxim  admis  

pentru om şi 
mediu) 

Poluare de fond 

Pulberi în 

suspensie 

Etapa de construc ie a 
infrastructurii de apa si apa 

uzata: 

 - surse nedirijate, difuze cu 

impact strict local determinate de 

activitatile de decopertare a 

solului, excavarea si transportul 

acestuia în zona de depozitare; 

manipularea materiei prime 

(nisip, ciment, argil )  

 

50 mg/Nmc 

Da (generat   de 

traficul existent in 

zona in 

proximitatea 

arealelor unde se 

vor realiza 

retelele de 

canalizare)  

Etapa de exploatare a 

infrastructurii de apa si apa 

uzata: 

 - surse punctiforme determinate 

de emisiile de la depozitarea 

namolului de la statia de epurare  

50 mg/Nmc Nu  

Gaze de 

ardere  

Etapa de realizare a investi iei: 
 - surse nedirijate, difuze cu 

impact strict local determinate de 

utilajele folosite pentru activitatile 

de excavare, transport material 

decopertat şi materii prime  

Indicatorii de calitate 

se vor încadra în 

limitele maxime 

admise prin Ordinul 

462/1993 privind 

protec ia atmosferei 

Da (traficul aferent 

drumurilor 

judetene si 

comunale in 

proximitatea 

carora se vor 

desfasura lucrarile 
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Tipul polu rii Sursa de poluare 

Poluare maxim  
permis  (limita 
maxim  admis  

pentru om şi 
mediu) 

Poluare de fond 

de constructie).   

Etapa de exploatare a 

infrastructurii de apa si apa 

uzata: 

 - surse nedirijate, difuze cu 

impact strict local determinate de 

utilajele folosite pentru lucrarile 

de interventie; 

 - surse dirijate, cu impact strict 

local determinate de 

functionarea instalatiei de 

valorificare energetica a 

namolului de la SEAU Cluj-

Napoca. 

 

Indicatorii de calitate 

se vor încadra în 

limitele maxime 

admise prin Ordinul 

462/1993 privind 

protec ia atmosferei 

Da (traficul aferent 

drumurilor 

judetene si 

comunale in 

proximitatea 

carora se vor 

desfasura lucrarile 

de interventie la 

infrastructura).   

Gaze de 

fermentare  

Etapa de exploatare a 

investi iei:  
Surse difuze lineare determinate 

de  platformele de stocare  a 

namolului rezultat de la statiile 

de epurare  

Indicatorii de calitate 

se vor încadra în 

limitele maxime 

admise prin Ordinul 

462/1993 privind 

protec ia atmosferei 

Nu  

 

A.10 Descrierea mediului existent 

Proiectul propus se def şoar  pe teritoriul jude elor Cluj şi S laj, având o mare 

arealitate. Deşi aria propriu-zis  de desf şurare a proiectului este una extins , raportat la 
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arealitatea sa, suprafe ele direct afectate de implementarea proiectului propus şi apoi de 

func ionarea obiectivelor propuse sunt relativ reduse. 

Aşa cum se va vedea din capitolul D. Impactul asupra factorilor de mediu şi m suri 

de diminuare a acestuia, factorii de mediu cel mai susceptibili la producerea unor forme de 

impact asociate proiectului sunt reprezenta i de aer şi sol. Se remarc  îns  faptul c  în 

condi iile respect rii m surilor propuse de prevenire şi de reducere a impactului asupra 

factorilor de mediu, impactul asupra mediului în faza de realizare a proiectului va fi unul 

negativ nesemnificativ, iar în etapa de func ionare a obiectivelor propuse prin proiect va fi 

unul pozitiv, atât asupra factorilor de mediu, cât mai ales asupra calit ii vie ii în arealul 

vizat. 

În cadrul capitolului D sunt prezentate aspecte detaliate privind starea ini ial  a 

factorilor de mediu poten ial afecta i de implementarea proiectului propus, rela iile dintre 

aceştia, precum şi m surile propuse în vederea prevenirii şi diminu rii impactului asociat 

proiectului asupra apei, aerului, solului şi subsolului, mediului economic şi social, 

biodiversit ii şi peisajului. 

A.11 Descrierea proiectului 

Proiectul propus vine în completarea unor proiecte încheiate în cadrul sistemului de 

alimentare cu ap  şi canalizare existent la nivelul celor dou  jude e. Trebuie precizat faptul 

c  odat  realizat, proiectul va contribui la o gestionare mai eficient  a resurselor de ap , 

precum şi la colectarea şi tratarea corespunz toare a apelor uzate, în conformitate cu 

prevederile europene în vigoare. Astfel, finalitatea unui asemenea proiect const  în îns şi 

rezolvarea unor probleme de mediu. 

Investi ia propus  const  în amplasarea conductei de aduc iune Cluj-S laj şi a 

ramifica iilor principale ale acesteia, urmat  de extinderi sau reabilit ri ale re elelor locale 

de distribu ie a apei potabile şi de canalizare. La acestea se adaug  investi ii în realizarea 

sau reabilitarea unor rezervoare de înmagazinare a apei, la sta iile de tratare şi la sta iile 

de epurare a apelor uzate, precum şi crearea unor noi SEAU. 

Conducta de aduc iune Cluj-S laj propus  are urm toarele trasee şi ramifica ii: 

 Aduc iunea Cluj (rez. Odobeşti) - Zal u: 96,224 km; 
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 Aduc iunea Zal u - Şimleul Silvaniei şi B lan (Chendrea) - Cehu Silvaniei: 68,472 

km; 

 Ramifica ie Ugru iu - Sâncraiu Almaşului - Sânmihaiu Almaşului - Bercea: 15,743 

km; 

 Ramifica ie B lan - Letca - Lozna: 39,798 km; 

 Ramifica ie Someş-Odorhei - N pradea: 5,598 km; 

 Ramifica ie Vârşol  - Crasna - Ban - Cizer: 17,299 km; 

 Ramifica ie Şimleul Silvaniei - Bobota - Cam r: 25,475 km; 

 Ramifica ie Crasna - Marca: 30,067 km; 

 Ramifica ie Romi a - Ciumarna - R stol  Deşert - Buciumi: 22,006 km; 

 Ramifica ie Meseşenii de Jos: 5,665 km; 

 Ramifica ie Hereclean: 5,61 km. 

În tabelul urm tor sunt centralizate lungimile pe diametre şi presiuni ale conductei 

de aduc iune Cluj - S laj. 

Tabel 7. Lungimi şi tipuri de conducte de aduc iune  

Nr. Crt. Material Dn/De (mm) Pn (bari) L (m) 

1 Fonta ductila 700 25 13440 

2 Fonta ductila 700 20 292 

3 Fonta ductila 600 25 57293 

4 Fonta ductila 600 20 24556 

5 Fonta ductila 400 25 14484 

6 Fonta ductila 300 25 36331 

7 Fonta ductila 300 16 4027 

8 Fonta ductila 200 25 2820 

9 Fonta ductila 200 20 155 

10 Fonta ductila 200 16 29754 

11 Fonta ductila 160 16 16102 

12 PEID 200 16 4593 

13 PEID 200 20 5807 

15 PEID 200 25 3465 

16 PEID 180 20 754 
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Nr. Crt. Material Dn/De (mm) Pn (bari) L (m) 

17 PEID 160 25 8816 

18 PEID 160 20 15479 

19 PEID 160 16 3865 

20 PEID 160 10 9535 

21 PEID 140 25 7170 

22 PEID 140 20 8085 

23 PEID 140 16 9416 

24 PEID 140 12.5 8007 

25 PEID 125 25 4800 

26 PEID 125 20 23484 

27 PEID 125 16 9323 

28 PEID 125 10 3917 

29 PEID 110 25 18033 

30 PEID 110 20 34201 

31 PEID 110 16 38483 

32 PEID 110 10 19182 

33 PEID 90 25 2441 

34 PEID 90 20 9175 

35 PEID 90 16 9613 

36 PEID 90 10 14436 

37 PEID 63 25 7619 

38 PEID 63 20 7873 

39 PEID 63 16 24358 

40 PEID 63 10 7142 

          Total = 518326 m 

 

Pe traseul conductei de aduc iune vor fi amplasate o sta ie de pompare principal  

în Cluj-Napoca şi 22 de sta ii de pompare secundare, la care se adaug  sta iie de 

pompare locale, descrise pentru fiecare unitate administrativ-teritorial  în parte. 
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Pornind de la conducta de aduc iune principal  şi ramifica iile acesteia, în cele cu 

urmeaz  sunt descrise investi iile propuse în fiecare unitate administrativ-teritorial  care 

face parte din aria de desf şurare a proiectului. 

Întrucât lucr rile de extindere şi cele de reabilitare a re elelor de alimentare cu ap  

şi canalizare, precum şi cele de reabilitare a sta iilor de pompare şi reabilitare a 

rezervoarelor de înmagazinare se desf şoar  urmând aceleaşi etape, indiferent de 

amplasamente, acestea sunt descrise o singur  dat , în cadrul capitolului C.4.3. Etape în 

realizarea investi iei. 

 

UAT CLUJ-NAPOCA 

Alimentare cu ap  

 reabilitare surs  subteran  de ap  Floreşti; 

 reabilitare sta ie de tratare Gil u; 

 reabilitare conducte de transport ap : 7500 m; 

 sta ie de pompare nou : 11 buc; 

 reabilitare re ea de distribu ie: 20000 m; 

 extindere re ea de distribu ie (zone nou construite) şi extinderi necesare func ion rii 

re elei de distribu ie: 28000 m; 

 reabilitare rezervor înmagazinare: 1 buc; 

 rezervoare de înmagazinare noi: 4 buc (2 x V=500 mc, 1 x V=300 mc, 1 x V=200 

mc Cluj-Napoca). 

În ceea ce priveşte sta ia de tratare de la Gil u, aceasta va fi dimensionat  la un 

debit maxim zilnic de 9540 m3/h. Lucr rile prev zute a se implementa în cadrul sta iei de 

tratare au caracter de reabilitare şi modernizare şi se refer  la urm toarele obiective: 

 central  hidroelectric ; 

 sta ie de microsite; 

 decantoare lamelare; 

 filtre rapide de nisip; 

 bazin de stocare şi îngroşare n mol, inclusiv sta ie de pompare n mol; 

 instala ie pentru deshidratarea n molului, inclusiv depozit temporar pentru 

depozitarea n molului deshidratat; 
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 instala ie de creştere a durit ii; 

 laborator pentru determinarea calit ii apei; 

 tablou de distribu ie general; 

 sistem SCADA. 

Investi ii care privesc instalarea centralei hidroelectrice de la STA Gil u 

Având în vedere faptul c  apa de alimentare a sta iei de tratare de la Gil u dispune 

de rezerve de energie hidrodinamic  la intrare în aceasta, a fost propus  o solu ie de 

valorificare a acestora, prin producerea de energie electric . Pentru atingerea acestui 

deziderat, a fost propus  instalarea unui hidroagregat cu turbin  Francis în sta ia de 

tratare Gil u dimensionat pentru debitul mediul anual Q=1,65m3/s şi c derea net  H=17m, 

pentru cazul aliment rii cu ap , din sursa de baz , MHC Tarni a.   

Prin execu ia şi exploatarea unei centrale hidroelectrice în incinta Sta iei de Tratare 

de Ap  de la Gilau se creeaz  cel pu in dou  avantaje importante: 

- utilizarea poten ialului energetic al apei pentru a acoperi o parte din consumul 

propriu de energie electric  al sta iei; 

- reducerea presiunii apei la intrare în sta ie, necesar  tehnologic, care acum se 

realizeaz  mecanic, cu o van  de rupere a presiunii. 

Amenajarea propus  este format  din urm toarele echipamente principale: 

 hidroagregat compus din: 

 turbin  Francis cu: 

o debit nominal 1,65 m3/s; 

o c dere nominal  17 m; 

o tura ia nominal  1000 rot/min; 

o puterea la cupl  320 kW; 

o randament nominal 90.28 %; 

o diametru de intrare 1000 mm; 

 generator asincron cu:  

o putere nominal  290 kW; 

o tensiunea nominal  0,4 kW; 

o tura ia nominal  1000 rot/min; 

o factorul de putere 0,74; 

 vane (3 buc., intrare/ieşire turbin , by-pass); 
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 dulap de for ; 

 dulap de comand . 

Generatorul hidroagregatului se cupleaz  pe barele de 0,4 kV ale sta iei electrice 

din STA Gil u. La punctul de m sur  al sta iei electrice se va înlocui actualul echipament 

de m sur  cu altul echipat cu contor bidirec ional, pentru m surarea energiilor activ  şi 

rectiv . 

Reglarea debitului de ap  prin turbin  se poate realiza în dou  moduri: 

 prin aparatul director (AD) al turbinei, comandat de un traductor de nivel al apei în 

dreptul micrositelor; 

 prin sistemul actual, cu ajutorul vanei cu plutitor, la nivelul micrositelor. 

Toate echipamentele men ionate se instaleaz  într-o cl dire cu structur  uşoar  

(schelet metalic, panouri cu izola ie din poliuretan expandat). Hidroagregatul se monteaz  

pe o funda ie corect dimensionat  pentru o mas  m≈5800 kg şi tura ie n=1000 rot/min. Pe 

lâng  sala maşinilor, cl direa va include o camer  de comand  şi un grup sanitar. 

Suprafa a la sol a cl dirii va fi S≈80m2 (10 x 8 m). 

Toate lucr rile descrise anterior reprezint  propuneri de amenajare ale proiectului 

propus, lucr ri propuse a fi amenajate în incinta sta iei de tratare Gil u. Energia electric  

astfel produs  va fi folosit  local, pentru alimentarea sta iei de tratare a apei. 

Reabilitarea sta iei de microsite 

Lucr ri propuse aferente sta iei de microsite sunt: 

 înlocuire microsite existente, cu microsite cu motoare cu tura ie variabil  şi site din 

o el inox. 

 înlocuire instala ie de sp lare microsite, inclusiv grup de pompare; 

 debitmetru pe conducta de refulare a sta iei de pompare sp lare microsite; 

 prevederea de stavile electrice la microsite; 

 înlocuire instala ie de înc lzire 

 sistem de automatizare func ionare/sp lare microsite; 

 realizare sistem de dezumidificare; 

 înlocuire vane la intrarea în microsite cu vane electrice. 

Reabilitare decantoare 

Lucr rile propuse pentru reabilitarea decantoarelor sunt: 
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 reabilitarea structural  a celor patru decantoare şi a c ilor de rulare aferente 

podului raclor, precum şi reabilitarea sau înlocuirea podului raclor sau a 

elementelor acestora din decantorul suspensional.  

 schimbarea tabloului electric şi de automatizare şi a instala iei electrice şi de 

automatizare a podului raclor, dac  va fi cazul.  

 reabilitarea sau schimbare mixerul vertical din camera de reac ie, aferent 

decantorului suspensional. 

 schimbarea blocurilor lamelare, precum şi a structurii de fixare şi sus inere a 

acestora. 

 înlocuirea vanelor de pe conductele de evacuare a n molului din decantoare, cu 

vane electrice tip cu it, ce vor putea fi programate pe timer s  deschid  la un anumit 

interval de timp.  

 schimbarea grupurilor de antrenare pentru recircularea n molului. 

 înlocuirea confec iile metalice (inclusiv deversoare), stavilelor şi vanelor aferente 

decantoarelor. 

 prevederea unor instala ii de ridicat electrice pentru blocurile lamelare din 

decantoarele lamelare. 

Reabilitarea sta ie de filtrare 

Lucr ri propuse pentru reabilitarea sta iei de filtrare sunt: 

 lucr rile de reabilitare includ schimbarea instala iilor hidraulice din galeria de 

conducte pân  la leg tura cu pompele de sp lare şi suflante, cu conducte din o el 

inox AISI 304; 

 schimbarea vanelor existente în galeria de conducte, cu vane cu ac ionare electro-

pneumatic ; 

 schimbarea vanelor cu flotor de la ieşirea apei din cuva filtrelor, precum şi 

schimbarea distribuitoarelor de la fitre cu distribuitoare din o el inox AISI 304.  

 realizarea unui sistem automat de reglare a nivelului în filtre, prin montarea 

senzorilor de nivel ultrasonici la fiecare filtru şi automatizarea vanelor de intrare şi 

ieşire a apei în filtre. 

 schimbarea sistemului de aer instrumental, inclusiv al compresorului de aer; 
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 realizarea unui sistem automat de func ionare şi sp lare a filtrelor şi reabilitarea 

panourilor de comand  ale filtrelor. 

 realizarea unui sistem de dezumidificare în sala filtrelor; 

 schimbarea geamurilor din s lile filtrelor; 

 realizarea unui sistem de transport al nisipului ce trebuie schimbat/evacuat din filtre. 

Instala ie de corec ie a pH-ului şi a durit ii apei: 

Lucr ri propuse pentru instala ia de corec ie a pH-ului şi a durit ii apei sunt: 

 instala ie preparare - dozare ap  de var: 

 instala ie dozare dioxid de carbon prev zut  cu: 

 sistem de dozare; 

 debitmetru; 

 vaporizator; 

 rezervor de dioxid de carbon. 

Instala ie de recuperare a apei sp larea filtrelor şi îngroşarea n molului: 

 decantor radial prev zut cu pod raclor; 

 sta ie de pompare; 

 bazin de stocare şi îngroşare echipat cu pod raclor şi prag deversor cu diametrul de 

8 m şi în l ime util  de 2,77 m; 

 sta ie pompare supernatant cu debitul de 108 m3/zi; 

 sta ie de pompare n mol îngroşat; 

 instala ie de deshidratare n mol. 

Instala ia de deshidratare a n molului cu capacitatea de 4 m3/h: 

 bazin tampon de stocare şi omogenizare cu un volum util de 8 m3; 

 filtru-pres ; 

 instala ie de preparare - dozare polimer; 

 pompe dozatoare polielectrolit; 

 depozit stocare polimer. 

Str zi în interiorul limitelor amplasamentului sta iei: 

 lucr ri de terasamente; compactare, rambleiere, drenaj; 

 realizare c i de acces, zone verzi şi nivelare teren; 

 platform  betonat  în incinta gospod riei de ap ; 
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 trotuar de 1 m l ime pentru circula ia pietonal  în jurul fiec rui obiectiv din incinta 

gospod riei de ap . 

Împrejmuirea sta iei şi sistematizarea: 

 împrejmuire din plas  bordurat  zincat  cu în l imea de 2,00 m, montat  pe stâlpi 

metalici zinca i, la distan  de maximum 4 m unul de altul, cu 3 rânduri de sârm  

ghimpat  la partea superioar ; 

 poart  electric  culisant  cu l imea de 6,50 m şi o poart  de acces cu l imea de 

1,20 m pentru accesul personalului, prev zut  cu senzori şi mecanism de oprire 

automat  pentru a preveni accidentele. 

 cabin -poart ; 

 sistem de supraveghere CCTV. 

Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul sta iei: 

 re ea de canalizare pentru colectare apei uzate de la toate structurile şi instala iile 

aferente sta iei; 

Alimentarea cu energie electric : 

 post de transformare nou tip anvelopa sau echivalent si va avea caracteristicile: 

 tensiune alimentare înf şurare primar : 20KV; 

 tensiune alimentare înf şurare secundar : 0,4KV; 

 putere aparent  nominal : stabilit  de antreprenor în func ie de echiparea 

sta iei. 

 echipament de compensare a energiei electrice reactive; 

 generator de rezerv  cu combustibil lichid cu însonorizare acustic , cu bazin de 

rezerv , pentru cel pu in 48 de ore şi kit de umplere automat  a rezervorului. 

Sistem de iluminat: 

 sistem de iluminat exterior; 

Instala ie de paratr snet: 

 instala ie de paratr snet cu autoamorsare; 

 blocuri specializate de protectie la supratensiuni, montate dupa cum urmeaz : 

 pe circuitul trifazat de intrare; 

 pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc 

 pe circuitul de semnal de iesire spre senzori. 
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Sistem de securitate antiefrac ie 

În ceea ce priveşte reabilitarea sursei de ap  Floreşti, acesta presupune 

urm toarele lucr ri: 

 deznisiparea şi decolmatarea pu urilor; 

 reabilitarea sau înlocuirea (dac  este cazul) a inelelor din beton de la partea 

superioar  a pu urilor şi a capacelor; 

 reabilitarea sistemului de sifonare; 

 dotarea fiec rui pu  cu câte un debitmetru, un traduc tor de nivel şi cu câte o van  

ac ionat  electric prin SCADA; 

 înlocuirea conductelor de o el cu diametrul de 63 mm ale sistemului de sifonare; 

 montarea unor pompe de vid cu inel de lichid; 

 van  electric  de reglare a debitului cu patru componente esen iale: corp, 

ansamblu membran , capac şi ac ionare electric ; 

 drenurile vor fi ref cute: 

 va fi executat  o s p tur  deschis  cu sprijinirea taluzurilor; 

 în jurul conductei de dren se va realiza un filtru invers. Se vor asigura 

epuismente în timpul execu iei; 

 conducta de dren va fi din inox DN6000 cu slituri care va permite captarea şi 

transportul apei freatice pân  în pu ul colector. Toate materialele ce intr  în 

compozi ia drenului orizontal vor fi corespunz toare Directivei 98/83/CE 

privind calitatea apei potabile; 

 conductele vor fi echipate pe capetele ce intr  în c minul colector cu vane sertar 

ac ionate cu servomotor. Sertarul pan  este complet vulcanizat cu cauciu de 

produc ie de tip EDPM aprobat pentru ap  potabil ; 

 vor fi înlocuite vanele DN250, DN300, DN400, DN600 şi DN800 cu unele de nou  

genera ie; 

 lacurile de infiltrare a apei pentru îmbog irea freaticului vor fi decolmatate cu 

draglina; 

 jgheaburile de distribu ie amonte de la intrarea apei în decantoare şi jgheaburile de 

colectare aval de la ieşirea apei din decantoare se vor reface; 
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 se va realiza un sistem centralizat de golire şi evacuare a lacurilor de îmbog ire a 

freaticului pentru între inerea acestora; 

 canalul turbin  va fi reabilitat prin c m şuire cu beton armat sau va fi montat  pe 

interiorul acestuia o nou  conduct; 

 sistemul de alimentare a lacurilor va fi reabilitat prin înlocuirea conductelor şi a 

vanelor existente; 

 se va reface subtraversarea râului Someşul Mic în vederea aliment rii lacurilor; 

 sistemul de gr tare al prizei de ap  va fi înlocuit cu un sistem nou cu autocur are; 

 digul existent de pe malul drept se va aduce la la cot  prin completarea 

terasamentelor din corpul digurilor cu material argilos. Materialul ce urmeaz  a fi 

depus în corpul digului va fi argilos şi se va aşterne şi compacta în straturi 

succesive de 30 cm grosime realizându-se un grad de compactare de 95%; 

 eroziunile active din albia minor  se vor stopa prin protejarea malurilor cu prism de 

arocamente cu în l imea de 3 m şi l imea la coronament de de 1,5 m; 

 pentru a pune în siguran  consolid rile de mal, au fost proiectate praguri de fund 

îngropate la cota talvegului; 

 Capta ia D se va realiza în partea de nord a Capta iei 2 prin executarea a 3 noi 

lacuri de infiltrare a apei pentru îmbog irea freaticului şi executarea unor noi linii de 

drenamplasate între lacurile proiectate şi lacurile Capta iei 2. Drenul se va executa 

cu conduct  de inox DN600 pe o lungime de 1130 m şi c mine de vizitare din 50 în 

50 de m. La cap tul acestuia se va monta o van  care va permite izolarea drenului. 

Pu ul colector va fi comun cu cel existent la Capta ia 2. Lacurile proiectate au o 

suprafa  de 19700 mp şi se vor executa la adâncimea de 2 m; 

 pentru facilitarea accesului utilajelor pe malul stâng al Someşului Mic, va fi executat 

un pod din beton, capabil de a sus ine autovehicule de gabarit mare; 

  toate pompele şi echipamentele vor fi înlocuite cu unele de nou  genera ie care 

pot fi comandate şi urm rite în exploatare din dispecerat; 

 c minele de vane uzate şi care prezint  degrad ri structurale majore vor fi înlocuite 

de unele noi; 

 drumurile de acces din incint , în prezent din p mânt, vor fi modernizate. Drumul 

de exploatare va avea l imea de 4,2 m şi se va executa dintr-un strat de 25 cm de 
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balast peste care se va aşeza un strat de 20 cm de piatr  spart , 5 cm BAD20 şi 4 

cm BA16; 

 se va reabilita punctea de acces din dreptul Capta iei 2; 

 împrejmuirea va fi completat  şi reabilitat  în zonele de deficien e; 

 a fost propus  instalarea unui sistem de securitate perimetral cu camere video; 

 se va reface sta ia de clorinare de la Sta ia de pompare Floreşti şi de la Capta ia 1; 

 în vederea monitoriz rii calit ii apei subterane se vor executa 20 de pu uri de 

monitorizare, atât în incinta frontului de captare, cât şi în amonte de localitatea 

Floreşti; 

 forajele de monitorizare a calit ii apei vor fi dotate cu un sistem de m surare 

multiparametri; 

 sursa de ap  Floreşti va fi dotat  cu sistem de monitorizare SCADA. 

Sta ia de pompare principala str. Odobesti (UAT Cluj-Napoca) 

Statia de pompare se propune a se realiza adiacent rezervorului Odobesti in incinta 

acestuia. Suprafata necesara este de cca. 1500 mp, inclusiv zona de protectie sanitara cu 

regim sever, conform HG 930/2005.  Cota terenului in zona rezervorului este de 380 m. 

Pompele vor fi amplasate intr-o constructie semingropataa, astfel incat  pompele sa 

functioneze  in regim inecat. Cota ax pompe va fi de 378 m. Sta ia de pompare este 

echipat  cu trei pompe (2a+1r) multietajate. Dimensionarea s-a facut în condi iile 

function rii continue, urm rindu-se comportamentul elastic pentru curba de consum. 

S-au ales pompe multietajate cu urmatoarele caracteristici: 

 Qpompa = 215,0 l/s; 

 Qgrup pompe = 430.0 l/s 

 Hp=190 mCA;  

 Pn/pompa = 540 KW.  

Pentru siguran a în func ionare a sta iei de pompare s-a prev zut dubla alimentare 

cu energie electric . Pentru realizarea alimentarii cu energie electrica dubla se vor monta 

doua posturi de transformare legate pe linii de medie tensiune diferite. Posturile de 

transformare sunt interconectate intre ele printr-un AAR. 
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De asemenea pe conducta de aspiratie a statiei de pompare se va monta un 

debitmetru ultrasonic cu senzori inserati in conducta cu posibilitatea de integrare in sistem 

SCADA. 

Materialul utilizat la construc ia electropompelor este fonta cenuşie de înalt  

calitate. Lag rele sunt prev zute cu rulmen i de calitate superioar , ungerea f cându-se 

cu ulei, f r  a necesita supraveghere permanent  şi interven ii ale personalului de 

exploatare. Eficienta economic  a pompelor este evidentiata prin intermediul analizarii 

consumului de energie electric , apreciindu-se randamente de func ionare de 80-83 % 

pentru ansamblul pompa motor. Automatizarea statiei se va realiza in functie de nivelul 

apei din rezervoarele amplasate in localitatea Deusu, respectiv in gospodaria de apa 

Odobesti. Pompele vor fi prevazute cu sistem de variatie a turatiei pe fiecare agregat in 

vederea urmaririi curbei de consum. De la statia de pompare pana in localitatea Deusu, 

apa va fi pompata printr-o conducta de aductiune cu diametrul de 700 mm. 

Constructia semingropata va fi amplasata in incinta gospodariei de apa – Odobesti 

si va adaposti: 

 electropompele (in numar de 3) 

 grup sanitar   

 spatii tehnice pentru comanda masura si control 

 spatii necesare exploatarii. 

Propuneri privind realizarea conceptului structural al constructiei statiei de 

pompare: 

 cheson care adaposteste pompele  

 constructii anexe: statie de transformare, cladire personal. 

Caracteristici constructive: 

 fundatii  din beton de tip continue; 

 zidarie de tip portanta  25 cm grosime,  

 radier din beton armat; 

 planseu din beton armat. 

 izolatii:  termoizolatie din polistiren extrudat de 10-15 cm/polistiren expandat de 10 

cm; 

 hidroizolatie cu folie PVC. 
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 finisaje pardoseala: in spatii tehnice covor din cauciuc;  in alte spatii gresie 

antiderapanta; 

 finisaje pereti faianta si zugraveli semilavabile. 

Sta ii de pompare ap  potabil  - distribu ie (UAT Cluj-Napoca - 10 buc) 

Sta iile de pompe a apei potabile cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1+1) şi un hidrofor; 

 pentru func ionare automatizat  modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetanşeit i, montat  în baş . 

Sta ia de pompare va fi automatizat  în func ie de nivelul apei în rezervor.  

Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

 

Ap  uzat  

 extindere conduct  de refulare: 7000 m; 

 sta ie de pompare a apelor uzate nou : 10 buc; 

 reabilitare re ea de canalizare: 25000 m; 

 extindere re ea de canalizare: 28000 m; 

 facilit i pentru n mol. 

Sta ia de pompare pentru ape uzate va fi amplasat  în construc ie monobloc, 

etanşe, integral prefabricate din polietilen  de înalt  densitate sau din material similar, cu 

separare de solide, complet echipate, având urm toarele componente: 

 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate în mediu uscat; 
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 tablou electric şi de automatizare cu pornire direct /SD care asigur  toate func iile 

şi protec iile necesare; 

 accesorii: cot refulare, scara de acces cu trepte anti-alunecare; 

 pompa de baş  cu senzori de nivel - senzor pentru delimitarea spa iului uscat care 

trebuie s  comunice cu tabloul de automatizare şi control şi apoi mai departe c tre 

sistemul SCADA; 

 traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pomp ), maxim (pornire 

pomp ) şi de avarie; 

 instala ii hidraulice complete (conducte, robine i de sec ionare, clapet antiretur) cu 

montare şi func ionare în mediu cu umiditate ridicat ; 

 instala ii electrice de comand  şi de automatizare complete, inclusiv integrare în 

sistemul SCADA; 

 instala ie de iluminat interioar , adic  a spa iului uscat – cel in care intervine 

operatorul uman; 

 instala ie de ventila ie natural  (priz  de aer proasp t pentru spa iul uscat şi gura 

de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare); 

 instala ie fix  de ventila ie for at ; 

 capac carosabil/necarosabil complet etanş asistat la deschidere. 

Din statia de pompare va porni conducta de refulare din tuburi de PEID.  

În ceea ce priveşte facilit ile pentru tratarea n molului, acestea presupun 

amenajarea unei instala ii de uscare a n molurilor şi valorificarea lor termic , cu 

capacitatea de 102 tone/zi. Instala ia de uscare a n molului şi valorificare termic  a 

acestuia va fi amenajat  în incinta sta iei de epurare a apelor uzate Cluj-Napoca. Instala ia 

propus  va prelua atât n molurile provenite de la sta ia de epurare a apelor uzate Cluj-

Napoca, cât şi n molurile provenite de la celelalte sta ii de epurare gestionate de 

Compania de Ap  Someş SA, respectiv SEAU Dej, SEAU Gherla, SEAU Huedin, SEAU 

Zal u, SEAU Cehu Silvaniei, SEAU Jibou şi SEAU Şimleu Silvaniei. 

Instala ia va fi amenajat  într-o hal  cu suprafa a de 1300 mp, cu în l imea de 12 

m. Construc ia propus  este una metalic  cu panouri de tip sandwich, iar pardoseala va fi 

realizat  din dal  de beton cu rezisten a de 3000 kg/m2.  
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Instala ia de uscare şi valorificare termic  a n molurilor va fi structurat  în dou  linii 

de func ionare, dup  cum urmeaz  (Anexa 15): 

 linia de uscare a n molului, cu capacitatea de 4,653 tone/or ; 

 linia de valorificare termic  a n molului, cu capacitatea de 1,45 tone/or . 

Obiectele tehnologice care alc tuiesc instala ia sunt descrise în cele ce urmeaz : 

 linie de alimentare cu n mol - care preia n molul direct de la instala ia de 

deshidratare existent , îl transport  într-un siloz tampon, de unde cu un transportor 

cu şurub va fi dirijat în dozatorul usc torului; 

 sta ie de recep ie a n molurilor aduse de la sta iile de epurare deservite şi 

transferarea n molurilor în silozul tampon. Sta ia este format  dintr-un bazin de 

recep ie (prev zut cu sistem de înregistrare automat  a cantit ii n molurilor 

recep ionate) a n molurilor provenite de la celelalte sta ii de epurare pe care le 

deserveşte, preluarea n molului din bazin şi transportarea acestuia în silozul 

tampon. Alimentarea silozului tampon pentru n moluri va fi prev zut  cu un sistem 

de control automat, care va corela cantit ile de alimentare între n molurile din 

sta ia de recep ie şi  n molurile provenite de la sta iile de epurare deservite; 

 linia de uscare a n molurilor, format  din: 

 dozator, care face dozarea n molului, usc tor, unde se usuc  n molurile la 

80-85% MS; 

 ciclon, care are rolul de separare a vaporilor de granulele de n mol; 

 peletizor, cu ajutorul c ruia granulele fine de n mol uscat sunt transformate 

în pele i cu o duritate suficient  pentru a rezista la depozitare şi transport. 

Pele ii de n moluri rezulta i pot fi utiliza i în agricultur  sau direc iona i spre 

instala ia de valorificare termic . Aceasta este dimensionat  la capacitatea 

de a folosi toat  cantitatea de pele i de n mol rezultat  de la uscare; 

 filtru scruber cu rol de separare a vaporilor împreun  cu necondensabilele de 

n molul sub form  de praf antrenat împreun  cu vaporii de ap ; 

 schimb toare de c ldur , pentru optimizarea perfoman elor energetice ale 

liniei de uscare, recuperând energie rezidual  prin transformarea ei în ap  

cald  la 80-90 °C; 
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 condensatoare, pentru condensarea vaporilor şi separarea 

necondensabilelor. 

 Instala ia propiu-zis  de valorificare energetic  a pele ilor din n mol, format  din 

 sistem automat de dozare a pele ilor de n mol, cazan cu camer  de ardere 

de tip "tunel cu gr tar alimentat continuu"; 

 camer  adiabatic  unde gazele sunt tratate timp de minimum 2 secunde la 

temperaturi egale sau mai mari de 850 °C; 

 schimb tor de c ldur , cu rol de asigurare a necesarului de energie termic  

prin ulei termic recirculat, înc lzit la 250-290°C; 

 ciclon, pentru separarea suplimentar  a cenuşii de gazele arse şi de liniştire 

a acestora; 

 schimb tor de c ldur , în care se insufl  aer rece cu rol de preînc lzire a 

aerului pentru combustie şi de r cire a gazelor arse pentru protejarea sacilor 

de nisip; 

 linie automat  de evacuare a cenuşii rezultate de la arderea pele ilor, format  din 

 transportoare cu şurub care adun  cenuşa din focarul cuptorului, 

schimb toarele de c ldur , din ciclon şi de la filtrele saci; 

 transportor elicoidal colector, de la care cenuşa este preluat  cu un 

transportor cu cupe pentru înc rcarea în camioane; 

 instala ie automat  de purificare a gazelor, format  din 

 baterie de filtre pentru re inerea cenuşii fine sub form  de praf care este 

antrenat  de gazele arse, prev zut  cu scuturare automat  şi evacuare 

automat  a cenuşii; 

 reactor de purificare a gazelor în care prin amestecul reactivilor se 

neutralizeaz  gazele; 

 analizator automat de gaze, care face analiza continu  a gazelor şi comand  

dozarea reactivilor în func ie de nivelul noxelor; 

 dozatoare automate de reactivi care sunt rezervoare pentru fiecare din 

reactivii necesari: hipoclorit de sodiu (NaClO solu ie 15%), acid sulfuric 

(H2SO4 solu ie de 30%), sod  caustic  (NaOH solu ie de 30% şi uree 

(CO(NH2)2 solu ie 30%) cu pompe de dozare şi sistem de amestec; 
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 coş de fum cu în l imea de 12 m care asigur  evacuarea gazelor arse. 

Toate obiectele instala iei de uscare şi de valorificare termic  a n molurilor vor fi 

realizate din o el inoxidabil.  

 

UAT DEJ 

Alimentare cu ap  

 sta ie de pompare nou : 3 buc (Dej); 

 reabilitare re ea de distribu ie: 6340 m; 

 extindere re ea de distribu ie: 5448 m; 

 sta ie de clorinare: 1 buc. 

Instala ia de clorinare propus  în cadrul acestei unit i administrativ-teritoriale va 

fi de tip containerizat, cu controlul automat al procedeului de clorinare, în func ie de debitul 

apei de tratat, cu urm toarele componente: 

 sistem extrac ie cu clor gazos din butelii de clor (1A+1R); 

 unitate de schimb automat  de pe butelie goal  pe butelie plin ; 

 dispozitiv de dozare automat  cu servomotor (dar şi manual ) a clorului gazos în 

func ie de debitul apei de tratat şi/sau de concentra ia de clor remanent în apa 

tratat ; 

 sistem de injec ie a clorului gazos în apa de tratat; 

 instala ie de monitorizare şi control on-line ale concentra iei de clor rezidual în apa 

tratat ; 

 sistem de siguran  în operare şi detectare sc p ri clor gazos; 

 instala ie de eliminare şi neutralizare clor gazos. 

Func ionarea instala iei de clorinare se bazeaz  pe extragerea clorului gazos din 

recipientul de stocare clor prin intermediul regulatorului de vacuum, reglarea dozei de clor 

prin intermediul dozatorului, dizolvarea clorului gazos în apa de amestec prin intermediul 

ejectorului şi injectarea solu iei de ap  hiperclorinat  astfel ob inuta în apa de tratat.  

Sta iile de pompe a apei potabile  propuse sunt de tip prefabricat cu montare în 

subteran, complet utilate, în c min monobloc din fibr  de sticl  ranforsat  (GRP sau 

similar). Acestea cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 
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 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 tablou electrice şi automatizare. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Conducta de distribu ie a apei potabile PEID DN 110 mm din Dej subtraverseaz  

pârâul Opre , în dou  sectoare: 

 1 x 20 m PEID DN 110 mm (coord. Stereo 1970 - X  413050, Y  624830, X  

413067, Y  624830); 

 1 x 40 m PEID DN 110 mm (coord. Stereo 1970 - X  4122440, Y  629755, X  

412283, Y  629810). 

 

Ap  uzat  

 extindere conduct  de refulare: 3820 m; 

 reabilitare re ea de canalizare: 4723 m; 

 extindere re ea de canalizare: 25118 m; 

 sta ii de pompare a apelor uzate: 11 buc; 

 facilit i n mol: platform  de depozitare a n molului. 

Sta iile de pompare pentru ape uzate vor fi amplasate în construc ie monobloc, 

etanşe, integral prefabricate din polietilen  de înalt  densitate sau din material similar, cu 

separare de solide, complet echipate, având urm toarele componente: 

 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate în mediu uscat; 

 tablou electric şi de automatizare cu pornire direct /SD care asigur  toate func iile 

şi protec iile necesare; 

 accesorii: cot refulare, scara de acces cu trepte anti-alunecare; 

 pompa de baş  cu senzori de nivel - senzor pentru delimitarea spa iului uscat care 

trebuie s  comunice cu tabloul de automatizare şi control şi apoi mai departe c tre 

sistemul SCADA; 

 traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pomp ), maxim (pornire 

pomp ) şi de avarie; 

 instala ii hidraulice complete (conducte, robine i de sec ionare, clapet antiretur) cu 

montare şi func ionare în mediu cu umiditate ridicat ; 
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 instala ii electrice de comand  şi de automatizare complete, inclusiv integrare în 

sistemul SCADA; 

 instala ie de iluminat interioar , adic  a spa iului uscat – cel in care intervine 

operatorul uman; 

 instala ie de ventila ie natural  (priz  de aer proasp t pentru spa iul uscat şi gura 

de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare); 

 instala ie fix  de ventila ie for at ; 

 capac carosabil/necarosabil complet etanş asistat la deschidere. 

Pompele vor fi cu tura ie variabil , vor func iona alternativ şi vor porni/opri automat, 

în func ie de nivelul apei din bazin. 

Platforma de depozitare a n molului va avea o suprafa  de 600 de mp,  

realizat  sub forma unei cuve etanşe din beton armat, acoperite la partea superioar  cu o 

învelitoare metalic  autoportant , de tip uşor. Lichidul rezultat în urma depozit rii 

n molului va fi colectat şi reintrodus în procesul tehnologic de epurare. Aceasta va avea 

pe trei laturi pere i din beton armat, cu în l imea interioar  de 2.5 metri şi pe o latur  va fi 

prev zut  o ramp  de acces a maşinilor de transport şi manevrare n mol. Pentru 

colectarea lichidului care se va scurge din n molul depozitat se va realiza o rigol  

interioar  cu pant  de scurgere spre exterior. Suprafa a interioar  a platformei va fi 

prev zut  cu pante de scurgere spre rigola interioar . În zona de acces pe platform  se va 

prevedea o rigol  carosabil  pentru a împiedica scurgerea apelor de pe incinta 

sistematizat  în interiorul platformei. Pentru a preveni orice fel de scurgeri se impune 

impermeabilizarea cuvei din beton armat. 

UAT HUEDIN  

Alimentare cu ap  

 reabilitare re ea de distribu ie: 5640 m; 

 extindere re ea de distribu ie: 7958 m; 

 reabilitare rezervor de înmagazinare V=1500 mc: 2 buc; 

 sta ie de clorinare: 1 buc, pe suprafa a de teren aferent  rezervoarelor de 

înmagazinare existente, va fi amenajat  în cl dire de tip construcție monobloc 

(container) cu dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va fi 

realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul 

unui recipient spart şi al solu iei de neutralizare.  
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Solu ia tehnic  practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea NaOCI. 

Sistem de dozare pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, e format din: 

pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a dozei de 

hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un contor de apa 

cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: cablu semnal intrare 4-20 mA, 

furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m, rezervor stocare hipoclorit de 

capacitate 100 L, robinet golire tanc, mixer manual pentru a evita depunerile ce pot 

ap rea de la hipoclorit, supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a 

contrapresiunii, antisifonare, reducerea manual  a presiunii, linie rigid  de aspira ie cu 

semnal de gol, unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot 

cristaliza, sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat, dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz , pompa prelevare dac  presiunea 

nu este suficient , furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat, unitate 

compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. NaOCI este 

aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic.  

În UAT Huedin va fi realizat  o lucrare de traversare a Crişului Repede,  amplasat  

în aval de confluen a cu pârâul Domoş în zona cartierului Cetatea Veche, şi presupune 

subtraversare cu conducta de distribu ie pe o lungime de 21 m, cu PEID, Dn  110 mm, 

L21 m în tub de protec ie OL DN200, generatoarea superioar  a tubului de protec ie va fi 

pozat  la adâncimea de 1,20 m, sub adâncimea afuierii generale afg
max  0,136 m-(Stereo 

70, X347762, Y598760, X347762, Y598787, X347755, Y 598770). 

Ap  uzat  

 realizare treapt  ter iar  de epurare; 

 extindere conduct  de refulare: 461 m; 

 reabilitare re ea de canalizare: 1308 m; 

 extindere re ea de canalizare: 8867 m; 

 sta ii pompare ap  uzat : 4 buc; 

 facilit i pentru n mol. 

Sta iile de pompare pentru ape uzate vor fi amplasate în construc ie monobloc, 

etanşe, integral prefabricate din polietilen  de înalt  densitate sau din material similar, cu 

separare de solide, complet echipate, având urm toarele componente: 
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 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate în mediu uscat; 

 tablou electric şi de automatizare cu pornire direct /SD care asigur  toate func iile 

şi protec iile necesare; 

 accesorii: cot refulare, scara de acces cu trepte anti-alunecare; 

 pompa de baş  cu senzori de nivel - senzor pentru delimitarea spa iului uscat care 

trebuie s  comunice cu tabloul de automatizare şi control şi apoi mai departe c tre 

sistemul SCADA; 

 traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pomp ), maxim (pornire 

pomp ) şi de avarie; 

 instala ii hidraulice complete (conducte, robine i de sec ionare, clapet antiretur) cu 

montare şi func ionare în mediu cu umiditate ridicat ; 

 instala ii electrice de comand  şi de automatizare complete, inclusiv integrare în 

sistemul SCADA; 

 instala ie de iluminat interioar , adic  a spa iului uscat – cel in care intervine 

operatorul uman; 

 instala ie de ventila ie natural  (priz  de aer proasp t pentru spa iul uscat şi gura 

de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare); 

 instala ie fix  de ventila ie for at ; 

 capac carosabil/necarosabil complet etanş asistat la deschidere. 

Pompele vor fi cu tura ie variabil , vor func iona alternativ şi vor porni/opri automat, 

în func ie de nivelul apei din bazin. 

Investi iile propuse la SEAU Huedin au în vedere îndeplinirea cerin elor Directivei 

91/271/CE privind calitatea şi epurarea apelor uzate de la aglomer rile cu mai mult de 

2000 locuitori echivalen i, perioada de tranzi ie pentru implementarea acestei directive 

expirând în decembrie 2015 – pentru asigurarea epur rii apelor uzate urbane în 

aglomer ri cu peste 10000 l.e şi în decembrie 2018 – pentru colectarea şi epurarea apelor 

uzate urbane în aglomer ri cu peste 2000 l.e. Se face precizarea c  în prezent 

capacitatea sta iei de epurare este de 9400 l.e., prin urmare nu a fost obligatorie 

conformarea fa  de cerin ele directivei pân  în decembrie 2015.  

Pentru realizarea treptei ter iare de epurare se propun urm toarele lucr ri: 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 6
0 

 instala ii de stocare, preparare şi dozare agent de precipitare a fosforului. Instala ia 

se va realiza în cadrul unei cuve etan e cu pere ii din beton armat - pere ii vor avea 

o în l ime de circa 60 cm. Cuva va fi protejat  la interior cu o pelicul  de protec ie 

pe baza de r şini epoxidice. 

 sta ia de dozare chimic . Aceasta const  într-o instala ie pentru depozitarea 

compuşilor brup i, instala ie pentru preparare şi dozare a solu iei pentru sta ia de 

dozare, un rezervor de depozitare pentru solu ia de dozare şi sta ia de dozare. Se 

propune folosirea clorurii ferice ca agent de precipitare chimic . 

 creşterea capacit ii bazinelor de aerare existente prin realizarea unui bazin etanş 

rectangular, semi-îngropat în teren, cu pere i din beton armat monolit, radier din 

beton armat monolit cu rezemare pe o pern  de balast şi un blocaj de piatr  cu 

refuz de ciur. 

 stabilizarea aerob  a n molului într-un bazin bazin etanş rectangular, semi-îngropat 

în teren, cu pere i din beton armat monolit, radier din beton armat monolit cu 

rezemare pe o pern  de balast şi un blocaj de piatr  cu refuz de ciur. Bazinul este 

dotat cu aerator de suprafa  instalat deasupra bazinului pe o platform  de beton şi 

cu un sistem de raclare de suprafa . 

Gradul de deshidratare a n molului provenit de la SEAU Huedin este de circa 20% 

substan  uscat . Se propune utilizarea acestuia în agricultur  (dac  sunt ob inute 

aprob rile necesare) sau transportarea acestui n mol la SEAU Cluj-Napoca pentru 

tratarea în instala ia de uscare şi valorificare energetic . 

 

UAT GHERLA  

Alimentare cu ap  

 racord la re eaua existent  în H şdate; 

 sta ie de clorinare nou : 1 buc; 

 extindere conduct  de aduc iune: 2800 m; 

 sta ie de pompare nou : 1 buc; 

 reabilitare re ea de distribu ie: 7905 m (Gherla - 6356 m, H şdate-Silivaş - 1549 m); 

 extindere re ea de distribu ie: 3624 m (Gherla - 2858 m, H şdate-Silivaş - 766 m); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V =100 mc). 
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Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente rezervorului 

de înmagazinare propus şi a rezervorului existent în localitatea Gherla. Instala ia de 

clorinare propus  în cadrul acestei unit i administrativ-teritoriale va fi de tip containerizat, 

cu controlul automat al procedeului de clorinare, în func ie de debitul apei de tratat, cu 

urm toarele componente: 

 sistem extrac ie cu clor gazos din butelii de clor (1A+1R); 

 unitate de schimb automat  de pe butelie goal  pe butelie plin ; 

 dispozitiv de dozare automat  cu servomotor (dar şi manual ) a clorului gazos în 

func ie de debitul apei de tratat şi/sau de concentra ia de clor remanent în apa 

tratat ; 

 sistem de injec ie a clorului gazos în apa de tratat; 

 instala ie de monitorizare şi control on-line ale concentra iei de clor rezidual în apa 

tratat ; 

 sistem de siguran  în operare şi detectare sc p ri clor gazos; 

 instala ie de eliminare şi neutralizare clor gazos. 

Func ionarea instala iei de clorinare se bazeaz  pe extragerea clorului gazos din 

recipientul de stocare clor prin intermediul regulatorului de vacuum, reglarea dozei de clor 

prin intermediul dozatorului, dizolvarea clorului gazos în apa de amestec prin intermediul 

ejectorului şi injectarea solu iei de ap  hiperclorinat  astfel ob inuta în apa de tratat.  

Sta ia de pompare a apei potabile  propus  este de tip prefabricat cu montare în 

subteran, complet utilat , în c min monobloc din fibr  de sticl  ranforsat  sau PE. Aceasta 

cuprinde: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 instala ie de înc lzire şi ventila ie; 

 tablou electrice şi automatizare, comunicare SCADA. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Conducta de distribu ie a apei potabile traverseaz  cursul de ap  Canalul Morii în 5 

loca ii şi râul Someşul Mic pe un sector de drum na ional: 
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 supratraversare a râului Someşul Mic pe drumul na ional DN 109C pe o lungime de 

80 m cu conduct  PEID DN 110 mm pozat  într-un tub de protec ie D324 mm; 

 2 subtravers ri cu re eaua de distribu ie a apei a Canalului Morii, fiecare cu o 

lungime de 18 m cu conduct  PEID DN 160 mm; 

 2 subtravers ri cu re eaua de canalizare a Canalului Morii, fiecare cu o lungime de 

18 m; 

 supratraversare a Canalului Morii pe o lungime de 28 m cu conducta de distribu ie a 

apei potabile. 

Ap  uzat  

 reabilitare re ea de canalizare: 8516 m; 

 extindere re ea de canalizare: 3039 m; 

 facilit i n mol. 

Pentru creşterea gradului de substan  solid  din n molul provenit de la sta ia de 

epurare Gherla, se propune completarea şi extinderea treptei de n mol existent , printr-o 

facilitate de deshidratare a n molului suplimentar . Infrastructura existent  va fi 

completat  cu urm toarele: 

 bazin de stocare n mol îngroşat - 7,43 m3/zi; 

 mixer; 

 sta ie de pompare n mol amplasat  într-o construc ie circular , din beton, par ial 

suprateran ; 

 sta ie de preparare - dozare polielectrolit pentru deshidratarea n molului. 

N molul rezultat va fi utilizat în agricultur  (dac  îndeplineşte cerin ele de 

conformitate) sau va fi transportat la SEAU Cluj-Napoca, în vederea trat rii în instala ia de 

uscare şi valorificare energetic  a n molului propus . 

 

UAT AGHIREŞU 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Gârb u-Aghireşu Fabricii (Aghireşu); 

 racord la conducta de aduc iune Gil u-Aghireşu (B gara, Mac u); 

 racord la Dorol u (Inucu); 

 reabilitare conduct  aduc iune Gil u-Aghireşu sector Gârb u: 11014 m;  
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 sta ie de clorinare: 4 buc (B gara - 1 buc, Dorol u - 1 buc, Inucu - 1 buc, Mac u - 1 

buc); 

 extindere conduct  de aduc iune: 10356 m (spre Turea - 279 m, B gara - 1180 m, 

Dorol u - 619 m, Inucu - 5018 m, Mac u - 3260 m); 

 reabilitare re ea de distribu ie: 11073 m (Aghireşu - 6020 m, Aghireşu-Fabricii - 

5053 m); 

 extindere re ea de distribu ie: 12428 m (B gara - 2023 m, Dorol u - 1656 m, Inucu - 

3477 m, Mac u - 5272 m); 

 reabilitare rezervor înmagazinare: 1 buc (V=300 mc Aghireşu-Fabricii); 

 rezervoare înmagazinare: 4 buc (1 x V=100 mc B gara, 1 x V=100 mc Dorol u, 1 x 

V=100 mc Inucu, 1 x V=100 mc Mac u). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 
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 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  
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Conducta de aduc iune din PEID DN 135 mm de la Gârb u spre comuna Aghireşu 

subtraverseaz  Valea Macau (cod cadastral II.1.31.14), afluent al râului Nad ş, pe o 

lungime de 10 m, prin conduct  de PEID DN 125 mm (coord. Stereo 1970 - X  371831, Y 

 595388, X  371844, Y  595381). 

 

Ap  uzat  

 reabilitare re ea canalizare: 995 m (Aghireşu-Fabricii). 

 

UAT APAHIDA 

Alimentare cu ap  

 extindere conduct  aduc iune: 3121 m (Câmpeneşti); 

 sta ie de pompare nou : 3 buc (Câmpeneşti); 

 reabilitare re ea distribu ie: 9111 m (Apahida - 6665 m, Sânnicoar  - 2446 m); 

 extindere re ea distribu ie: 8867  m (Apahida - 3916 m, Câmpeneşti - 2988 m, 

Sânnicoar  - 619 m, Sub Coast  - 1344 m); 

 rezervoare înmagazinare: 3 buc (1 x V=300 mc Câmpeneşti, 1 x V=400 mc 

Câmpeneşti, 1 x V=1000 mc Corpadea). 

 reabilitare rezervor: 1 buc (Apahida). 

Sta iile de pompe a apei potabile cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1+1) şi un hidrofor; 

 modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetanşeit i, montat  în baş . 

Sta ia de pompare va fi automatizat  în func ie de nivelul apei în rezervor.  

Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 
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duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Conducta de distribu ie a apei potabile care alimenteaz  localitatea Apahida 

realizat  din PEID cu DN 250 mm va traversa râul Someş pe o lungime de 69 m. Solu ia 

propus  este cea de supratraversare a cursului de ap  (coord. Stereo 1970 - X  404710, 

Y  591358, X  404643, Y  591356). 

Conducta de distribu ie a apei potabile care alimenteaz  localitatea Apahida, 

realizat  din PEID cu DN 225 mm va subtraversa Valea Maraloiu (cod cadastral II.1.31.19) 

pe o lungime de 29 m, pe ambele p r i ale v ii fiind prev zute c mine de vizitare (coord. 

Stereo 1970 - X  416005, Y  601034, X  405014, Y  589607). 

 Conducta de canalizare PVC KG DN 315 mm şi cea de alimentare cu ap  vor 

traversa Pârâul Feiurdeni (cod cadastral II.1.31.20) pe o lungime de 20 m. Rezult  astfel 2 

lucr ri de subtraversare a v ii (coord. Stereo 1970 - X  403877, Y  593181, X  403893, 

Y  593150). 

 

Ap  uzat  

 extindere conduct  de refulare: 1890 m (Câmpeneşti); 

 sta ie de pompare a apelor uzate nou : 4 buc (Câmpeneşti); 

 extindere re ea canalizare: 24927 m (Câmpeneşti). 

Sta iile de pompare pentru ape uzate vor fi amplasate în construc ie monobloc, 

etanşe, integral prefabricate din polietilen  de înalt  densitate sau din material similar, cu 

separare de solide, complet echipate, având urm toarele componente: 

 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate în mediu uscat; 

 tablou electric şi de automatizare cu pornire direct /SD care asigur  toate func iile 

şi protec iile necesare; 

 accesorii: cot refulare, scara de acces cu trepte anti-alunecare; 

 pompa de baş  cu senzori de nivel - senzor pentru delimitarea spa iului uscat care 

trebuie s  comunice cu tabloul de automatizare şi control şi apoi mai departe c tre 

sistemul SCADA; 
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 traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pomp ), maxim (pornire 

pomp ) şi de avarie; 

 instala ii hidraulice complete (conducte, robine i de sec ionare, clapet antiretur) cu 

montare şi func ionare în mediu cu umiditate ridicat ; 

 instala ii electrice de comand  şi de automatizare complete, inclusiv integrare în 

sistemul SCADA; 

 instala ie de iluminat interioar , adic  a spa iului uscat – cel in care intervine 

operatorul uman; 

 instala ie de ventila ie natural  (priz  de aer proasp t pentru spa iul uscat şi gura 

de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare); 

 instala ie fix  de ventila ie for at ; 

 capac carosabil/necarosabil complet etanş asistat la deschidere. 

Din statia de pompare vor porni conducta de refulare din tuburi de PEID.  

 

UAT AŞCHILEU 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iune (Aşchileul Mare, Aşchileul Mic, Fodora, Cristorel); 

 sta ie clorinare: 4 buc (Aşchileul Mare - 1 buc, Aşchileul Mic - 1 buc, Fodora - 1 buc, 

Cristorel - 1 buc); 

 extindere conduct  aduc iune: 5781 m (Aşchileul Mare - 337 m, Aşchileul Mic - 831 

m, Fodora - 1163 m, Cristorel - 3450 m); 

 extindere re ea distribu ie: 24461 m (Aşchileul Mare - 6842 m, Aşchileul Mic - 6821 

m, Fodora - 4080 m, Cristorel - 6718 m); 

 rezervoare înmagazinare: 4 buc (1 x V=100 mc Aşchileul Mare, 1 x V=100 mc 

Aşchileul Mic, 1 x V=100 mc Fodora, 1 x V=100 mc Cristorel).  

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 
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Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 
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 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

În localitatea Aşchileu Mare, conducta de distribu ie a apei potabile subtraverseaz  

de dou  ori Valea Rece (cod cadastral II.1.31.22.1a), afluent de stâng al V ii Borşa: 

 subtraversarea 1 are o lungime de 10 m şi se realizeaz  cu o conduct  PEID DN 

90 mm, cu tub de protec ie din OL DN 200 mm (coord. Stereo 1970 - X  385570, Y 

 610624, X  385579, Y  610624); 

 subtraversarea 2 are o lungime de 20 m şi se realizeaz  cu o conduct  PEID DN 

110 mm, cu tub de protec ie din OL DN 200 mm (coord. Stereo 1970 - X  385558, 

Y  610120, X  385575, Y  610116). 

În localitatea Aşchileu Mic, conducta de distribu ie a apei potabile subtraverseaz  

de dou  ori Valea Borşa (cod cadastral II.1.31.22), afluent de stâng al Someşului Mic: 

 subtraversarea 1 are o lungime de 10 m şi se realizeaz  cu o conduct  PEID DN 

90 mm, cu tub de protec ie din OL DN 200 mm (coord. Stereo 1970 - X  381147, Y 

 610483, X  381142, Y  610469); 

 subtraversarea 2 are o lungime de 6 m şi se realizeaz  cu o conduct  PEID DN 

110 mm, cu tub de protec ie din OL DN 200 mm (coord. Stereo 1970 - X  380911, 

Y  610624, X  380908, Y  610607). 
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UAT BACIU 

Alimentare cu ap  

 reabilitare re ea distribu ie: 5056 m (Baciu): 

 extindere rețea distribuție: 1648 m (Baciu); 

 rezervor înmagazinare ap  potabil : 1 buc (Baciu). 

 

Ap  uzat  

 reabilitare re ea canalizare: 2380 m (Baciu). 

 

UAT BOBÂLNA 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iunea Dej-Şomcutu Mic (Bobâlna, Oşorhel, Vâlcelele); 

 sta ie de clorinare: 2 buc (Bobâlna - 1 buc, Vâlcelele - 1 buc); 

 conducta de aduc iune: 16668 m (Bobâlna - 9078 m, Oşorhel - 5346 m, Vâlcelele - 

2244 m); 

 sta ie de pompare nou : 2 buc (Bobâlna - 1 buc, Oşorhel - 1 buc); 

 extindere re ea distribu ie: 6835 m (Oşorhel - 4167 m, Vâlcelele - 2668 m); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (Vâlcelele); 

 reabilitare rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Bobâlna). 

Instala iile de clorinare propuse în cadrul acestei unit i administrativ-teritoriale 

vor fi de tip containerizat, cu controlul automat al procedeului de clorinare, în func ie de 

debitul apei de tratat, cu urm toarele componente: 

 sistem extrac ie cu clor gazos din butelii de clor (1A+1R); 

 unitate de schimb automat  de pe butelie goal  pe butelie plin ; 

 dispozitiv de dozare automat  cu servomotor (dar şi manual ) a clorului gazos în 

func ie de debitul apei de tratat şi/sau de concentra ia de clor remanent în apa 

tratat ; 

 sistem de injec ie a clorului gazos în apa de tratat; 

 instala ie de monitorizare şi control on-line ale concentra iei de clor rezidual în apa 

tratat ; 
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 sistem de siguran  în operare şi detectare sc p ri clor gazos; 

 instala ie de eliminare şi neutralizare clor gazos. 

Func ionarea instala iei de clorinare se bazeaz  pe extragerea clorului gazos din 

recipientul de stocare clor prin intermediul regulatorului de vacuum, reglarea dozei de clor 

prin intermediul dozatorului, dizolvarea clorului gazos în apa de amestec prin intermediul 

ejectorului şi injectarea solu iei de ap  hiperclorinat  astfel ob inuta în apa de tratat.  

Sta iile de pompe a apei potabile propuse sunt de tip prefabricat cu montare în 

subteran, complet utilate, în c min monobloc din fibr  de sticl  ranforsat  (GRP sau 

similar). Acestea cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 tablou electrice şi automatizare. 

În UAT Bobâlna vor fi realizate subtravers ri ale cursurilor de ap  dup  cum 

urmeaz : 

 în localitatea Bobâlna vor fi realizate 4 subtravers ri ale cursului de ap  Opre  în 

lungime total  de 142 m (X= 403549.573, Y= 628573.098, X= 403530.24, Y= 

628562.23; X= 401720.216, Y= 628385.552, X= 401691.519, Y= 628389.166; X= 

400222.476, Y= 628608.983, X= 400167.827, Y= 628603.133; X= 398337.608, Y= 

628432.881, X= 398307.54, Y= 628415.639) 

 în localitatea Oşorhel vor fi realizate 5 subtravers ri ale cursului de ap  Opre  în 

lungime total  de 219 m (X= 396985.32, Y= 627980.603, X= 96962.468, Y= 

627969.544; X= 394171.061, Y= 626450.719, X= 394153.098, Y= 626409.618; X= 

394171.958, Y= 626450.332, X= 394153.966, Y= 626409.176; X= 394158.457, Y= 

626453.008, X= 394143.898, Y= 626409.901; X= 393915.382, Y= 625448.613, X= 

393897.233, Y= 625414.32); 

 în localitatea Vâlcelele vor fi realizate 3 subtravers ri în lungime total  de 115 m 

(X= 393916.04, Y= 625447.834, X= 393898.205, Y= 625414.385; X= 393505.901, 

Y= 623974.556, X= 393531.163, Y= 623962.027; X= 393505.309, Y= 623973.781, 

X= 393532.261, Y= 623959.027). 

 

UAT B IŞOARA 
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Alimentare cu ap  

 captare izvoare: 2 buc (Muntele B işorii); 

 extindere re ea distribu ie: 4855 m (Muntele B işorii). 

În ceea ce priveşte 2 din cele 3 izvoare captate pentru asigurarea necesarului de 

ap  pentru întreaga sta iune, se propun amenajarea corespunz toare a acestora şi 

asigurarea unei zone de protec ie sanitar . Se vor amenaja, în acelaşi timp şi c ile de 

acces la sursele de ap . 

În cele ce urmeaz  sunt descrise lucr rile propuse pentru captarea izvoarelor şi 
asigurarea zonei de protec ie sanitar  la Muntele B işorii (UAT B işoara). 

Situa ia actual : 
Alimentarea cu ap  a sta iunii Muntele B işorii se realizeaz , la ora actual , dintr-o 

linie de izvoare, situat  la vest de zona propus  pentru investigarea de noi surse de 

alimentare cu ap  a sta iunii. Debitele prelevate în decursul ultimilor patru ani s-au situat 

între 500 şi 2038 mc/lun . 

În data de 21.07.2015 debitul m surat la deversarea supraplinului de la rezervorul 

alimentat de c tre sursa 1 a fost de 5,0 l/s. Întrucât aceast  surs  nu satisface nevoile de 

ap  a sta iunii în perioadele cu afluen  maxim  de turişti (lunile decembrie şi ianuarie), 

Compania de Ap  Someş a propus suplimentarea debitelor prelevate din sursa de baz  

(sursa 1), cu ap  provenit  din alte dou  surse, amplasate pe versantul sudic al Muntelui 

Buscat. 

Sursa 2, denumit  Pârâul Suteana, (coordonate Stereo 1970: X=560.543,530; 

Y=368.371,925) va fi o captare amplasat  pe pârâul format din apa provenit  dintr-o linie 

de izvoare descendente, ale c ror debite însumate formeaz  acest pârâu tributar Vaii 

Vadului. Zona de convergen  a debitelor este situat  la câ iva zeci de metri de locul de 

izvorâre. Captarea direct  a izvoarelor, la locul de emergen  al acestora, nu este posibil  

datorit  accesului dificil în zon , care este împ durit  şi are pante mari. Debitul m surat 

pe pârâu, la locul de convergen  a debitelor provenite din izvoare, în data de 21.07.2015 

a fost de 2,85 l/s. 

Sursa 3 denumit  Pârâul Pâraielor, (coordonate Stereo 1970: X=560.733,900; 

Y=369.288,309), este situat  la cca 100 m vest fa  de Sursa 2, condi iile de captare fiind 

identice cu cele ale sursei 2. Debitul acestui izvor m surat în apropiere de locul de 

convergen  a fost de 2,22 l/s m surat în aceeaşi zi. 
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Situa ia propus : 
Captarea celor dou  surse se va realiza prin câte o camer  de captare. Înainte de 

intrarea apei în camera de captare, vor fi construite bazine de decantare, pentru a re ine 

eventualele particule solide, care pot ap rea pe traseul parcurs între izvoare şi camera de 

captare. Având în vedere c  aceaste surse se vor exploata cu prec dere în lunile de 

iarn , când infiltra ia în sol este mai redus  şi temperaturile sc zute, debitele vor avea de 

suferit, prin urmare, consider m c  acestea vor fi mai mici cu cca. 30 %.  

Astfel, debitul de exploatare la Sursa 2, Pârâul Suteana, este considerat a fi de 2,0 

l/s, iar cel din Sursa 3, Pârâul Pâraielor, de 1,5 l/s. 

Sub aspect calitativ, apa se încadreaz  în limitele de potabilitate prev zute în 

Legea 458/ 2002 cu modific rile ulterioare. 

Instituirea zonelor de protec ie sanitar  cu regim sever, se va realiza conform HG 

930/2005, art. 17, care prevede ca pentru capt rile din cursurile de ap , dimensiunile 

minime ale acesteia s  fie de: 100 m amonte de priz ; 25 m în aval şi 25 m lateral de o 

parte şi alta a prizei. Zona de protec ie sanitar  va cuprinde şi izvoarele fiec rei surse. 

 

UAT BON IDA 

Alimentare cu ap  

 reabilitare re ea distribu ie: 7086 m (Bon ida - 3261 m, R scruci - 3825 m). 

 

UAT BUZA 

Alimentare cu ap  

 extindere re ea de distribu ie: 14320 m (Buza); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc. 

Sta ia de pompare a apei potabile  propus  este de tip prefabricat cu montare în 

container suprateran, complet utilat . Aceasta cuprinde: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (2A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 instala ie de înc lzire şi ventila ie; 

 tablou electrice şi automatizare, comunicare SCADA. 
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UAT C PUŞU MARE 

Alimentare cu ap  

 reabilitare surs  subteran  (C puşu Mare); 

 extindere aduc iune: 5326 m (Paniceni); 

 sta ie pompare ap  potabil : 1 buc; 

 extindere re ea de distribu ie: 6419 m (Paniceni). 

În ceea ce priveşte lucr rile propuse pentru reabilitarea sursei subterane din 

UAT C puşu Mare sunt descrise în cele ce urmeaz . 

Captarea care alimenteaz  cu ap  localit ile apartinatoare comunei C puşu Mare, 

jude ul Cluj este situat  în lunca v ii C puş, la ieşirea din localitate spre direc ia Huedin, 

pe partea dreapt  a DN 1 între şosea la nord, Valea C puşului spre vest şi Pârâul Tare 

spre nord. 

Situa ia actual : 
Sub aspect hidrologic, Valea C puşului este o vale cu caracter permanent, debitul 

mediu lunar minim cu asigurare de 80% este de cca 120 l/s, iar debitul mediu zilnic minim 

cu asigurare de 80% este de 14 l/s în decursul perioadei de observa ie începand cu anul 

1964, debitul cel mai mic, înregistrat la „Sta ia hidrometric  C puşu Mare” a fost de cca 4 

l/s în perioada august-septembrie 2012. 

Alimentarea cu apa se realizeaz  din trei pu uri s pate la adâncimea de 7 m, 

diametrul acestora fiind de 2,5 m. Stratul acvifer a fost interceptat pe intervalul 2-6 m, 

acesta fiind constituit din pietriş cu nisip, în baza pe lâng  pietriş şi nisip, având şi praf 

cafeniu roşiatic. 

Debitele prelevate din aceasta surs  în perioada 2012-2015 au fost cuprinse între 

13.852 mc/ luna (5,23 l/s) în ianuarie 2014 şi 5.123 mc/luna (1,98 l/s) în decembrie 2012. 

Nivelul piezometric m surat în data de 25.08.2012 la pu ul P2 era de 3,3 m, raportat la 

suprafa a terenului. 

Începând din luna februarie 2015 în pu urile P1 şi P3, analizele fizico-chimice, 

indicau dep şiri ale concentra iei maxime admise la indicatorul azotat.  

Valoarea maxima interceptat  a fost de 65,27 mg/l la pu ul P3 în data de 28.07 

2015 şi 54,67 mg/l la pu ul P1 în data de 28.07 2015 fa  de 50 mg/l concentra ia maxim 

admis  de Legea privind calitatea apei potabile 458/2002. 
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Având în vedere c  zona de protec ie sanitar  cu regim de restric ie al capt rii se 

întinde şi peste DN 1, unde se afl  terenuri agricole, iar direc ia de curgere a apelor 

subterane este preponderent dinspre vale spre lunc , dar şi dinspre versant spre vale, 

rezulta c , cel mai probabil, provenien a concentra iei de nitra i este zona agricol  situat  

peste DN1, pe terenurile agricole unde au fost utilizate îngr ş minte naturale sau chimice, 

terenuri care se afl  în zona de protec ie sanitar  cu regim de restric ie sau în apropierea 

acesteia.  

Conform HG nr. 930/ 2005 privind Normele speciale privind caracterul şi marimea 

zonelor de protectie sanitara şi hidrogeologica care la art. 21 (a) prevede ca terenurile 

cuprinse în zona de protec ie sanitar  cu regim de restric ie pot fi exploatate agricol de 

c tre de in torii acestora, dar cu interzicerea utiliz rii îngr ş mintelor naturale şi chimice. 

Prin urmare, pu urile afectate de dep şirea concentra iei de nitra i sunt, P1 şi P3, 

cele mai apropiate de zona amintit . 

Solu ie proiectat : 
Pentru satisfacerea cantitativ  a necesarului de ap  al comunei C puşu Mare, 

estimat la 8,3 l/s, s-a proiectat un nou pu  (denumit P4) cu adâncimea de 7.00 m şi 

diametrul coloanei definitive de 2.00 m amplasat în paralel cu pu ul P2. 

Pentru îmbog irea stratului acvifer cu apa de suprafa  (în vederea asigur rii 

necesarului de ap  şi în perioadele secetoase) s-a proiectat un bazin de infiltra ie 

amplasat pe zona dintre pu urile P3, P2 şi P4 cu suprafa a de 2500 mp şi adâncime de -

2.50 m unde va intercepta stratul acvifer freatic. 

Pe fundul bazinului se va depune un strat de pietriş sortat de DN 3-5 mm, cu o 

grosime de 0,5 m, care va permite o infiltrare mai rapid  a apei în subteran şi va putea fi 

schimbat sau sp lat în situa ia în care se va colmata. 

Alimentarea bazinului de infiltra ie se va realiza din Valea C puşului, unde s-a 

proiectat un prag din beton armat pozat la nivelul (cota) talvegului, dotat la partea 

superioara cu un gr tar (captare de suprafa ). Transportul apei c tre bazinul de infiltra ie 

se va realiza prin intermediul unei conducte din polietilen  de înalt  densitate. 

La ieşirea apei din conduct  s-a proiectat un bazin decantor (deznisipator) cu 

dimensiunile în plan de 8.00 x 6.00 m în interiorul c ruia apa este dirijat  prin 4 camere 

(compartimentarea are rolul de a reduce viteza apei sub 2m/s). 
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Din bazinul decantor apa va fi dirijat  gravita ional c tre bazinul de infiltra ie. 

Trebuie men ionat c  în aceast  situa ie se va putea rezolva şi alimentarea cu ap  a 

localit ilor P niceni şi Dumbrava la care necesarul de ap  este de 87 mc/zi (1,0 l/s). 

Sta ia de pompare a apei potabile cuprinde: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1+1) şi un hidrofor; 

 pentru func ionare automatizat  modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetanşeit i, montat  în baş . 

Sta ia de pompare va fi automatizat  în func ie de nivelul apei în rezervor.  

Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

 

UAT C ŞEIU 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta Dej-Rug şeşti-Guga (Guga, S l truc); 

 conduct  aduc iune: 5528 m (Guga - 3145 m, S l truc - 2383 m); 

 sta ie de clorinare: 1 buc (Guga); 

 sta ie de pompare nou : 2 buc (Guga - 1 buc, S l truc - 1 buc); 

 extindere re ea distribu ie: 2802 m (Guga - 1840 m, S l truc - 962 m); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Guga). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Instala ia de clorinare propus  în cadrul acestei unit i administrativ-

teritoriale va fi de tip containerizat, cu controlul automat al procedeului de clorinare, în 

func ie de debitul apei de tratat, cu urm toarele componente: 
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 sistem extrac ie cu clor gazos din butelii de clor (1A+1R); 

 unitate de schimb automat  de pe butelie goal  pe butelie plin ; 

 dispozitiv de dozare automat  cu servomotor (dar şi manual ) a clorului gazos în 

func ie de debitul apei de tratat şi/sau de concentra ia de clor remanent în apa 

tratat ; 

 sistem de injec ie a clorului gazos în apa de tratat; 

 instala ie de monitorizare şi control on-line ale concentra iei de clor rezidual în apa 

tratat ; 

 sistem de siguran  în operare şi detectare sc p ri clor gazos; 

 instala ie de eliminare şi neutralizare clor gazos. 

Func ionarea instala iei de clorinare se bazeaz  pe extragerea clorului gazos din 

recipientul de stocare clor prin intermediul regulatorului de vacuum, reglarea dozei de clor 

prin intermediul dozatorului, dizolvarea clorului gazos în apa de amestec prin intermediul 

ejectorului şi injectarea solu iei de ap  hiperclorinat  astfel ob inuta în apa de tratat.  

Sta iile de pompe a apei potabile  propuse sunt de tip prefabricat cu montare în 

subteran, complet utilate, în c min monobloc din fibr  de sticl  ranforsat  (GRP sau 

similar). Acestea cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 tablou electrice şi automatizare. 

În UAT C şeiu vor fi realizate subtravers ri ale cursurilor de ap  dup  cum 

urmeaz : 

 în localitatea Guga vor fi realizate 2 subtravers ri ale cursului de ap  Guga în 

lungime total  de 45 m (X= 411693.765, Y= 642315.396, X= 411711.074, Y= 

642314.108; X= 413870.187, Y= 640004.682, X= 413866.719, Y= 639976.67); 

 în localitatea S l truc vor fi realizate 3 subtravers ri ale cursului de ap  S l truc în 

lungime total  de 142 m (X= 414677.126, Y= 638885.343, X= 414667.237, Y= 

638861.308; X= 415467.295, Y= 640438.329, X= 415440.081, Y= 640387.232; X= 

415440.92, Y= 640386.842, X= 415468.141, Y= 640437.845). 
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UAT C TINA 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta Cluj - Gherla - Geaca (Feldioara); 

 sta ie clorinare: 1 buc (Feldioara); 

 extindere conduct  aduc iune: 5384 m (Feldioara); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Feldioara); 

 extindere re ea distribu ie: 5372 m (Feldioara); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Feldioara). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a 

clorului în conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . 

Solu ia tehnic  practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea 

hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Hipocloritul de sodiu este o un lichid galben-verzui ob inut prin introducerea unui 

curent de clor într-o solu ie de NaOH. Con inutul în clor activ este de circa 12,5 %, solu ia 

având valoarea pH = 11,5. Stabilitatea NaOH în solu ie depinde de temperatur , timp şi 

este influen at  de lumin . 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat in recipien i din plastic. inchişi ermetic. Pentru 

oxidare se utilizeaz  frac iunea de 12,5 % Cl2 din solu ia de NaOCl. Instala ia de dozare şi 

consum este alc tuit  dintr-un recipient con inand NaOCI pentru consum din care aspir  o 

pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza necesar  asigur rii 

concentra iei de Cl, în apa de tratat. 

Sta ia de pompare a apei potabile  propus  este de tip prefabricat cu montare în 

container suprateran, complet utilat . Aceasta cuprinde: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 instala ie de înc lzire şi ventila ie; 

tablou electrice şi automatizare, comunicare SCADA. 

 

UAT CEANU MARE 
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Alimentare cu ap  

 racord la sistemul existent de alimentare cu ap  al comunei Ceanu Mare (Strucu ); 

 extindere re ea distribu ie: 5323 m (Strucu ). 

 

UAT CHIUIEŞTI 
Alimentare cu ap  

 racord la conducta Dej-Rug şeşti-Guga (Chiuieşti, M goaja, Strâmbu); 

 sta ie clorinare: 2 buc (M goaja - 1 buc, Strâmbu - 1 buc); 

 sta ie pompare ap  potabil : 4 buc (Chiuieşti - 2 buc, M goaja - 2 buc); 

 conduct  aduc iune: 22361 m (Chiuieşti - 8679 m, M goaja - 8288 m, Strâmbu - 

5394 m); 

 extindere re ea distribu ie: 13716 m (Chiuieşti - 7652 m, M goaja - 3429 m, 

Strâmbu - 2635 m); 

 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=100 mc M goaja, 1 x V=100 mc Strâmbu). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Instala ia de clorinare propus  în cadrul acestei 

unit i administrativ-teritoriale va fi de tip containerizat, cu controlul automat al procedeului 

de clorinare, în func ie de debitul apei de tratat, cu urm toarele componente: 

 sistem extrac ie cu clor gazos din butelii de clor (1A+1R); 

 unitate de schimb automat  de pe butelie goal  pe butelie plin ; 

 dispozitiv de dozare automat  cu servomotor (dar şi manual ) a clorului gazos în 

func ie de debitul apei de tratat şi/sau de concentra ia de clor remanent în apa 

tratat ; 

 sistem de injec ie a clorului gazos în apa de tratat; 

 instala ie de monitorizare şi control on-line ale concentra iei de clor rezidual în apa 

tratat ; 

 sistem de siguran  în operare şi detectare sc p ri clor gazos; 

 instala ie de eliminare şi neutralizare clor gazos. 

Func ionarea instala iei de clorinare se bazeaz  pe extragerea clorului gazos din 

recipientul de stocare clor prin intermediul regulatorului de vacuum, reglarea dozei de clor 
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prin intermediul dozatorului, dizolvarea clorului gazos în apa de amestec prin intermediul 

ejectorului şi injectarea solu iei de ap  hiperclorinat  astfel ob inuta în apa de tratat.  

Sta iile de pompe a apei potabile propuse sunt de tip prefabricat cu montare în 

subteran, complet utilate, în c min monobloc din fibr  de sticl  ranforsat  (GRP sau 

similar). Acestea cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 tablou electrice şi automatizare. 

 

În UAT Chiuieşti vor fi realizate subtravers ri ale cursurilor de ap  dup  cum 

urmeaz : 

 în localitatea Chiuieşti vor fi realizate 6 subtravers ri ale cursurilor de ap  S l truc 

şi Strâmbu în lungime total  de 217 m (X= 415355.666, Y= 640959.25, X= 

415353.368, Y= 640931.117; X= 415120.168, Y= 642627.567, X= 415125.855, Y= 

642595.756; X= 414941.509, Y= 644842.002, X= 414947.491, Y= 644802.871; X= 

414024.629, Y= 646770.413, X= 414016.76, Y= 646805.356; X= 414015.808, Y= 

646805.169, X= 414023.63, Y= 646770.235; X= 417082.735, Y= 646263.549, X= 

417118.371, Y= 646290.59); 

 în localitatea Strâmbu vor fi realizate 3 subtravers ri ale cursului de ap  Strâmbu în 

lungime total  de 57 m (X= 419094.077, Y= 646632.898, X= 419124.376, Y= 

646622.865; X= 420999.008, Y= 649141.433, X= 421012.181, Y= 649140.026; X= 

420999.289, Y= 649142.447, X= 421011.664, Y= 649141.135); 

 în localitatea M goaja vor fi realizate 6 subtravers ri ale cursului de ap  S l truc în 

lungime total  de 202 m (X= 414058.437, Y= 650130.118, X= 414064.629, Y= 

650100.512; X= 414055.445, Y= 650105.035, X= 414049.028, Y= 650132.596; X= 

414352.615, Y= 651059.148, X= 414338.017, Y= 651032.219; X= 414329.565, Y= 

651038.207, X= 414350.413, Y= 651072.154; X= 414572.277, Y= 651523.952, X= 

414572.929, Y= 651488.164; X= 414573.251, Y= 651523.979, X= 414573.904, Y= 

651488.32). 

 

UAT CHINTENI 
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Alimentare cu ap  

 racord la aduc iunea Cluj-S laj (Chinteni, Vechea, Feiurdeni, Satu Lung); 

 conducta aduc iune: 2010 m; 

 sta ie pompare: 1 buc; 

 sta ie clorinare: 1 buc (Vechea); 

 extindere re ea distribu ie: 16070 m (Feiurdeni - 8771 m, Satu Lung - 6299 m, 

Vechea - 1000 m); 

 rezervoare înmagazinare: 2 buc (Vechea) 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervoarelor de 

înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 
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 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare Chinteni (UAT Chinteni) 
Pentru asigurarea debitului si presiunea necesara alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Chinteni a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata 

cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 2,9 l/s, Hp = 20 mCA, P1p = 3kW 

şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  potabila  

conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . Compus din 
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pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate în paralel, 

versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un convertizor de 

frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din o el inoxidabil 

montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate dispozitivele de 

m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 2,90 l/s 

 Debit pro pomp  : 2,90 l/s 

 În l imea de pompare : 20,00 m 
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 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 3 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Lucr ri de traversare a unor cursuri de ap  

În localitatea Satu Lung din comuna Chinteni, conducta de distribu ie a apei 

potabile subtraverseaz  de Valea Ciepega (cod cadastral II.1.31.22.7.1). Subtraversarea  
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are o lungime de 20 m şi se realizeaz  cu o conduct  PEID DN 110 mm, (coord. Stereo 

1970 - X  393434, Y  610401, X  393424, Y  601413). 

 

UAT COJOCNA 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iunea Cluj-Apahida-Cojocna (Iuriu de Câmpie); 

 sta ie clorinare: 1 buc (Iuriu de Câmpie); 

 conducta aduc iune: 11596 m (Iuriu de Câmpie); 

 reabilitare re ea distribu ie: 3427 m (Cojocna); 

 extindere re ea distribu ie: 4233 m (Iuriu de Câmpie); 

 rezervoare înmagazinare noi: 1 buc (Cojocna); 

 reabilitare rezervor existent: 1 buc (Iuriu de Câmpie). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 
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 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a unor cursuri de ap  
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Conducta de distribu ie a apei potabile din PEID DN 125 mm ce porneşte din 

localitatea Cojocna şi alimenteaz  rezervorul existent la Iuriu de Câmpie subtraverseaz  

Valea C ianu (afluent de stânga al V ii Suatu - cod cadastral II.1.31.23.1) pe o lungime de 

10 m (coord. Stereo 1970 - X  415659, Y  582156, X  415667, Y  582119). 

 

UAT CUZDRIOARA 

Alimentare cu ap  

 extindere re ea distribu ie: 1400 m (Cuzdrioara şi M n şturel). 

 

 Ap  uzat  

 racord la re eaua existent  Dej; 

 extindere conduct  de refulare: 6510 m (Cuzdrioara şi M n şturel); 

 sta ie de pompare a apelor uzate nou : 5 buc (Cuzdrioara şi M n şturel); 

 extindere re ea canalizare: 18968 m (Cuzdrioara şi M n şturel). 

Sta iile de pompare pentru ape uzate vor fi amplasate în construc ie monobloc, 

etanşe, integral prefabricate din polietilen  de înalt  densitate sau din material similar, cu 

separare de solide, complet echipate, având urm toarele componente: 

 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate în mediu uscat; 

 tablou electric şi de automatizare cu pornire direct /SD care asigur  toate func iile 

şi protec iile necesare; 

 accesorii: cot refulare, scara de acces cu trepte anti-alunecare; 

 pompa de baş  cu senzori de nivel - senzor pentru delimitarea spa iului uscat care 

trebuie s  comunice cu tabloul de automatizare şi control şi apoi mai departe c tre 

sistemul SCADA; 

 traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pomp ), maxim (pornire 

pomp ) şi de avarie; 

 instala ii hidraulice complete (conducte, robine i de sec ionare, clapet antiretur) cu 

montare şi func ionare în mediu cu umiditate ridicat ; 

 instala ii electrice de comand  şi de automatizare complete, inclusiv integrare în 

sistemul SCADA; 
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 instala ie de iluminat interioar , adic  a spa iului uscat – cel in care intervine 

operatorul uman; 

 instala ie de ventila ie natural  (priz  de aer proasp t pentru spa iul uscat şi gura 

de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare); 

 instala ie fix  de ventila ie for at ; 

 capac carosabil/necarosabil complet etanş asistat la deschidere. 

Pompele vor fi cu tura ie variabil , vor func iona alternativ şi vor porni/opri automat, 

în func ie de nivelul apei din bazin. 

 

UAT FELEACU 

Alimentare cu ap  

 conduct  aduc iune: 5674 m (Feleacu + Gheorgheni); 

 sta ie de pompare nou : 2 buc; 

 sta ie de clorinare: 1 buc (Feleacu + Gheorgheni); 

 extindere re ea distribu ie: 22290 m (Feleacu + Gheorgheni - 9620 m, Vâlcele + 

S r diş - 12670 m); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Gheorgheni). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 
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 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 
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recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta iile de pompe a apei potabile cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1+1) şi un hidrofor; 

 pentru func ionare automatizat  modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetanşeit i, montat  în baş . 

Sta ia de pompare va fi automatizat  în func ie de nivelul apei în rezervor.  

Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

 

UAT FLOREŞTI 
Alimentare cu ap  

 extindere re ea aduc iune: 649 m (Floreşti); 

 extindere re ea distribu ie: 5448 m (Floreşti); 

 reabilitare re ea distribu ie: 2399 m (Floreşti); 

 sta ie de pompare: 1 buc; 

 rezervoare înmagazinare: 2 buc (2 x V=1000 mc Floreşti). 

Sta ia de pompare a apei potabile cuprinde: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1+1) şi un hidrofor; 

 pentru func ionare automatizat  modul de comunicare si automatizare 
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 vas hidrofor; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetanşeit i, montat  în baş . 

Sta ia de pompare va fi automatizat  în func ie de nivelul apei în rezervor.  

Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

 

Ap  uzat  

 reabilitare sta ie de pompare ape uzate: 2 buc (Floreşti). 

 

UAT GÂRB U 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iunea Viştea-Aghireşu (Gârb u); 

 extindere re ea de distribu ie: 3367 m (Gârb u). 

Lucr ri de traversare a unor cursuri de ap  

Conducta de aduc iune din PEID DN 315 mm ce porneşte din localitatea Gârb u 

înspre comuna Aghireşu subtraverseaz  Valea Gârboel (afluent de dreapta al râului 

Nad ş - cod cadastral II.1.31.14) pe o lungime de 10 m (coord. Stereo 1970 - X  374442, 

Y  593906, X  374421, Y  593918). 

Pentru localitatea Inucu, conducta de distribu ie subtraverseaz  de trei ori Valea 

Inucu (cod cadastral II.1.31.14.2 pe o lungime de 3 x 10 m cu conducte de PEID 90-110 

mm (coord. Stereo 1970 - X  366607, Y  595887, X  366596, Y  595884). 

 

UAT GIL U 

Alimentare cu ap  
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 reabilitare re ea distribu ie: 9259 m (Gil u) 

 reabilitare rezervor înmagazinare: 1 buc. 

 

Ap  uzat  

 sta ie de pompare ape uzate: 2 buc (Gil u). 

Sta ia de pompare pentru ape uzate va fi amplasat  în construc ie monobloc, 

etanşe, integral prefabricate din polietilen  de înalt  densitate sau din material similar, cu 

separare de solide, complet echipate, având urm toarele componente: 

 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate în mediu uscat; 

 tablou electric şi de automatizare cu pornire direct /SD care asigur  toate func iile 

şi protec iile necesare; 

 accesorii: cot refulare, scara de acces cu trepte anti-alunecare; 

 pompa de baş  cu senzori de nivel - senzor pentru delimitarea spa iului uscat care 

trebuie s  comunice cu tabloul de automatizare şi control şi apoi mai departe c tre 

sistemul SCADA; 

 traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pomp ), maxim (pornire 

pomp ) şi de avarie; 

 instala ii hidraulice complete (conducte, robine i de sec ionare, clapet antiretur) cu 

montare şi func ionare în mediu cu umiditate ridicat ; 

 instala ii electrice de comand  şi de automatizare complete, inclusiv integrare în 

sistemul SCADA; 

 instala ie de iluminat interioar , adic  a spa iului uscat – cel in care intervine 

operatorul uman; 

 instala ie de ventila ie natural  (priz  de aer proasp t pentru spa iul uscat şi gura 

de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare); 

 instala ie fix  de ventila ie for at ; 

 capac carosabil/necarosabil complet etanş asistat la deschidere. 

Din statia de pompare va porni conducta de refulare din tuburi de PEID.  

 

UAT ICLOD  

Alimentare cu ap  
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 racord la conducta Cluj-Dej (Iclozel); 

 conduct  aduc iune: 1000 m (Orman); 

 extindere re ea de distribu ie: 5405 m (Orman - 1000 m, Iclod - 946 m, Iclozel - 

3459 m); 

 reabilitare sta ie de pompare ap  potabil : 1 buc (Orman); 

 rezervor de înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Orman). 

Lucr ri de traversare a unor cursuri de ap  

Conducta care alimenteaz  localitatea Iclozel, cu ramifica ie din conducta de 

aduc iune DN600 Cluj-Dej supratraverseaz  râul Someşul Mic (cod cadastral II.1.31), 

solu a fiind ancorarea de structura podului existent, în condi iile impuse de autoriza ia 

CNADNR. Lungimea supratravers rii este de 58 m, conducta va fi PEID DN 110 mm cu, 

cu tub protector OL DN 200 mm (coord. Stereo 1970 - X  410229, Y  608867, X  

410278, Y  608839). 

 

UAT IZVORU CRIŞULUI 
Alimentare cu ap  

 racord la sta ia de pompare existent ; 

 extindere conduct  aduc iune: 1788 m (S ula); 

 extindere re ea de distribu ie: 3097 m (S ula); 

 reabilitare rezervor existent : 1 buc. 

Pe teritoriul UAT Izvoru Crişului se va realiza o traversare a Crişului Repede. 

Lucrarea presupune subtraversare cu conductele de aduc iune şi distribu ie, lungime 2 x 

32 m în localitatea Saula. Conductele din PEID, Dn  110 mm vor substraversa râul Crişul 

Repede în tub de protec ie OL DN200, generatoarea superioar  a tubului de protec ie va fi 

pozat  la adâncimea de 1,20 m, sub adâncimea afuierii generale afg
max  0,198 m - 

(coord. Stereo 1970 - X  341577, Y  597515, X  353622, Y  596202 - X  353601, Y  

596399). 

 

UAT MICA 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iune Cluj-Gherla-Dej (Mica, M n stirea, Nireş); 
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 racord la aduc iune Cluj-Gherla-Dej-Mica (Sânm rghita, Dâmbu Mare); 

 sta ie de clorinare: 3 buc (M n stirea, Nireş, Sânm rghita); 

 conduct  aduc iune: 19598 m (Mica - 5080 m, M n stirea - 1477 m, Nireş - 7702 

m, Sânm rghita - 4330 m, Dâmbu Mare - 1009 m); 

 sta ie de pompare nou : 3 buc (M n stirea - 1 buc, Nireş - 1 buc, Sânm rghita -1 

buc); 

 extindere re ea distribu ie: 37847 m (Mica - 6285 m, M n stirea - 9446 m, Nireş - 

8552 m, Sânm rghita - 11899 m, Dâmbu Mare - 1665 m); 

 rezervoare înmagazinare: 3 buc (1 x V=200 mc M n stirea, 1 x V=200 mc Nireş, 1 

x V=200 mc Sânm rghita). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafe ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Instala ia de clorinare propus  în cadrul acestei 

unit i administrativ-teritoriale va fi de tip containerizat, cu controlul automat al procedeului 

de clorinare, în func ie de debitul apei de tratat, cu urm toarele componente: 

 sistem extrac ie cu clor gazos din butelii de clor (1A+1R); 

 unitate de schimb automat  de pe butelie goal  pe butelie plin ; 

 dispozitiv de dozare automat  cu servomotor (dar şi manual ) a clorului gazos în 

func ie de debitul apei de tratat şi/sau de concentra ia de clor remanent în apa 

tratat ; 

 sistem de injec ie a clorului gazos în apa de tratat; 

 instala ie de monitorizare şi control on-line ale concentra iei de clor rezidual în apa 

tratat ; 

 sistem de siguran  în operare şi detectare sc p ri clor gazos; 

 instala ie de eliminare şi neutralizare clor gazos. 

Func ionarea instala iei de clorinare se bazeaz  pe extragerea clorului gazos din 

recipientul de stocare clor prin intermediul regulatorului de vacuum, reglarea dozei de clor 

prin intermediul dozatorului, dizolvarea clorului gazos în apa de amestec prin intermediul 

ejectorului şi injectarea solu iei de ap  hiperclorinat  astfel ob inuta în apa de tratat.  

Sta iile de pompe a apei potabile  propuse sunt de tip prefabricat cu montare în 

subteran, complet utilate, în c min monobloc din fibr  de sticl  ranforsat  (GRP sau 

similar). Acestea cuprind: 
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 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 tablou electrice şi automatizare. 

În UAT Mica vor fi realizate subtravers ri ale cursurilor de ap  dup  cum urmeaz : 

 în localitatea Mica vor fi realizate 4 subtravers ri ale cursului de ap  Someşul Mic 

în lungime total  de 273 m (X= 417297.568, Y= 625877.663, X= 417364.951, Y= 

625845.719; X= 417475.829, Y= 625833.983, X= 417567.753, Y= 625871.329; X= 

417748.464, Y= 625967.506, X= 417778.416, Y= 625986.978; X= 418187.789, Y= 

626638.748, X= 418162.908, Y= 626585.532); 

 în localitatea Sânm rghita vor fi realizate 4 subtravers ri în lungime total  de 82 m 

(X= 421654.486, Y= 629070.825, X= 421672.949, Y= 629076.938; X= 424172.633, 

Y= 629202.079, X= 424154.611, Y= 629191.191; X= 424168.916, Y= 629182.879, 

X= 424147.852, Y= 629166.997; X= 423912.587, Y= 628720.289, X= 423918.261, 

Y= 628707.623); 

 în localitatea Nireş vor fi realizate 9 subtravers ri ale cursului de ap  Bandau în 

lungime total  de 376 m (X= 419452.394, Y= 626701.885, X= 419484.985, Y= 

626683.865; X= 422422.096, Y= 624667.015, X= 422422.3, Y= 624635.902; X= 

422421.349, Y= 624666.897, X= 422421.204, Y= 624635.777; X= 422937.017, Y= 

624352.026, X= 422983.14, Y= 624347.901; X= 422938.275, Y= 624341.034, X= 

422983.336, Y= 624338.153; X= 422938.163, Y= 624340.149, X= 422983.179, Y= 

624337.328; X= 423237.295, Y= 624386.107, X= 423205.579, Y= 624345.19; X= 

423229.345, Y= 624394.63, X= 423198.35, Y= 624350.593; X= 424117.313, Y= 

624623.642, X= 424145.562, Y= 624608.982). 

 

UAT POIENI 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iune Bologa-Huedin (Morlaca); 

 conduct  aduc iune: 1184 m (Morlaca); 

 conduct  aduc iune propus  spre reabilitare: 2547 m (Morlaca); 

 extindere re ea distribu ie: 6178 m (Morlaca); 
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 rezervoare înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Morlaca). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 
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consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Pe teritoriul UAT Poieni va fi realizat  o traversare a V ii Calata. Lucrarea 

presupune subtraversare cu conducta de distribu ie pe o lungime de 35 m. Conducta de 

distribu ie va alimenta rezervorul propus V  200 mc din localitatea Morlaca şi va traversa 

cursul de ap  Valea Calata, cu conducta PEID,  Dn  110 mm, L  35 m în tub de 

protec ie OL DN350, generatoarea superioar  a tubului de protec ie va fi pozat  la 

adâncimea de 2,50 m, sub adâncimea afuierii generale afg
max  1,508 m - (coord. Stereo 

1970 - X  341577, Y  597515 - X  341565, Y  597500) 

 

UAT RECEA CRISTUR 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iune Bobâlna (Recea Cristur); 
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 sta ie clorinare: 1 buc (Recea Cristur); 

 conduct  aduc iune: 6511 m (Recea Cristur); 

 sta ie de pompare: 1 buc (Recea Cristur); 

 extindere re ea distribu ie: 38476 m (Recea Cristur); 

 rezervoare înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Recea Cristur). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 
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 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta iile de pompe a apei potabile cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1+1) şi un hidrofor; 

 pentru func ionare automatizat  modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetanşeit i, montat  în baş . 

Sta ia de pompare va fi automatizat  în func ie de nivelul apei în rezervor.  
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Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

 

Lucr ri de traversare a unor cursuri de ap  

Conducta care alimenteaz  localitatea Osoi subtraverseaz  Valea Simisna (amonte 

de confluen a cu Ceaca - Valea Ciubanca, cod cadastral II.1.38), pe o lungime de 10 m 

prin conduct  PEID Dn 90 mm (coord. Stereo 1970 - X  390269, Y  627775, X  

390274, Y  627761). 

Conducta care alimenteaz  localitatea Recea Cristur subtraverseaz  râul Lonea 

(amonte de confluen a cu Elciu - cod cadastral II.1.24). 

 

UAT SÂNCRAIU 

Alimentare cu ap  

 extindere conduct  aduc iune: 2716 m (Alunişu); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Br işoru). 

Sta ia de pompare a apei potabile cuprinde: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1+1) şi un hidrofor; 

 pentru func ionare automatizat  modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetanşeit i, montat  în baş . 

Sta ia de pompare va fi automatizat  în func ie de nivelul apei în rezervor.  

Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 
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consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

 

UAT SÂNMARTIN 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iune Cluj-Gherla-Geaca (Sânmartin); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc; 

 sta ie de clorinare: 1 buc; 

 extindere conduct  aduc iune: 6526 m (Sânmartin); 

 extindere re ea distribu ie: 16195 m (Sânmartin - 2907 m, Târguşor - 6329 m, 

Diviciorii Mari - 3917 m, Mahal - 3042 m); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V =100 mc). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  

rezervului de înmagazinare propus. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de 

injectare a clorului în conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie 

clorinat . 

Solu ia tehnic  practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea 

hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Hipocloritul de sodiu este o un lichid galben-verzui ob inut prin introducerea unui 

curent de clor într-o solu ie de NaOH. Con inutul în clor activ este de circa 12,5 %, solu ia 

având valoarea pH = 11,5. Stabilitatea NaOH în solu ie depinde de temperatur , timp şi 

este influen at  de lumin . 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat in recipien i din plastic. inchişi ermetic. Pentru 

oxidare se utilizeaz  frac iunea de 12,5 % Cl2 din solu ia de NaOCl. Instala ia de dozare şi 

consum este alc tuit  dintr-un recipient con inand NaOCI pentru consum din care aspir  o 

pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza necesar  asigur rii 

concentra iei de Cl, în apa de tratat. 

Sta ia de pompare a apei potabile  propus  este de tip prefabricat cu montare în 

container suprateran, complet utilat . Aceasta cuprinde: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 
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 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 instala ie de înc lzire şi ventila ie; 

 tablou electrice şi automatizare, comunicare SCADA. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Conducta de distribu ie a apei potabile subtraverseaz  cursul de ap  Valea 

Sânmartin pe o lungime de 12 m. 

 

UAT SIC 

Ap  uzat  

 sta ie de epurare nou  + SP (Sic); 

 conduct  de refulare: 2245 m (Sic); 

 sta ie de pompare a apelor uzate: 3 buc (Sic); 

 extindere re ea de canalizare: 28869 m (Sic). 

Lucr ri de traversare a unor cursuri de ap  

Conducta de canalizare din PVC KG DN 250 mm subtraverseaz  Valea Sicu 

(amonte de confluen a cu Sântejude - T uşeni - cod cadastral II.1.31.28.8) în 4 puncte 

(coord. Stereo 1970 - X  416423, Y  602886, X  416438, Y  602892): 

 1 x 7 m cu conduct  PVC KG 250 mm; 

 1 x 25 m cu conduct  PVC KG 250 mm; 

 1 x 15 m cu conduct  PVC KG 250 mm; 

 1 x 15 m cu conduct  PVC KG 250. 

În cele ce urmeaz  sunt descrise elementele constructive ale sta iei de epurare 

propuse a fi amplasat  în comuna Sic, jude ul Cluj.  

Sta ia de pompare, bazinul de omogenizare şi bazinul stocare sunt construc ii cu 

form  regulat  în plan care se vor realiza îngropat. Structura de rezisten  a construc iilor 

este alcatuit  din plac  de fund (radierul) şi pere i din beton armat monolit. La partea 

superioar  a bazinelor se va realiza o plac  din beton armat monolit prev zut  cu goluri 

pentru echipamente. 

Funda iile construc iilor este de tip radier din beton armat monolit. Turnarea 

betonului în radier se va realiza continuu, f r  rosturi.  
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Fundarea pentru construc ii, bazin biologic, containere şi platforma de n mol 

deshidratat se va realiza prin intermediul unor perne de balast şi blocaj de piatr . Pentru a 

asigura o etanşeitate corespunz toare a construc iei se va utiliza un aditiv hidrofug în 

masa betonului, cu efect de impermeabilizare. 

Bazinul biologic este o construc ie suprateran  cu o form  cilindric  în plan. Pere ii 

sunt realiza i din tabl  de o el emailat şi sunt încastra i într-o funda ie de beton armat 

monolit de tip radier. În zona încastr rii pere ilor în funda ie se va realiza grinda 

perimetral  din beton armat de sec iunea 35 x 20 cm. Containerele care vor ad posti 

echipamentele necesare fluxului tehnologic şi modulul membrane se vor monta pe 

platforme din beton armat monolit de grosime 30 cm. Fundarea se realizeaz  prin 

intermediul unor perne de balast şi blocaj de piatr . Pentru a asigura o etanşeitate 

corespunz toare se va utiliza un aditiv hidrofug în masa betonului, cu efect de 

impermeabilizare. 

N molul deshidratat rezultat în urma procesului de epurare a apei se va depozita 

pe o platform  din beton armat monolit de grosime 30 cm.  

Separatorul de gr simi este realizat din PEID, montat îngropat pe o plac  de beton 

armat monolit. 

Împrejmuirea se va realiza cu gard din stâlpi metalici ( eav ) şi plas  zincat  

bordurat . Stâlpii se vor îngloba în funda ii izolate din beton sau, local, în grinda soclu din 

beton armat. Pentru accesul în incinta sta iei de epurare s-a prev zut o poart  pietonal  şi 

auto metalic . 

Sistematizarea vertical  a sta iei de epurare se va amenja cu spa ii verzi şi 

platforme de circula ie. Platformele vor avea stratifica ia: geotextil separa ie, funda ie de 

balast – 25 cm, piatra spart  – 20 cm şi macadam – 10 cm. 

Deversarea apelor epurate se va realiza printr-o singur  evacuare a apelor uzate, 

dup  procesul de epurare în Valea Sicu (afluent al râului Fizeş, în localitatea Sic, comuna 

Sic. Conducta de deversare va avea o lungime de 1700 m şi va fi realizat  din PEID cu 

DN 125 mm. Debitul evacuat în emisar va fi Qor max = 8.52 l/s. 

Gura de v rsare va fi amenajat  cu pereu de piatr  zidit  pe o lungime de 10 m (5 

m în amonte şi 5 m în aval). 

Obiectele tehnologice ale sta iei de epurare a apelor uzate propus  la Sic sunt 

(conf. Anexei 11): 
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 Bazin de stoc n mol: 
Bazinul tampon de namol echipat cu mixer submersibil pentru omogenizare a fost 

prevazut pentru stocarea namolului in exces stabilizat in vederea deshidratarii si pentru a 

asigura volumul de compensare necesar datorita diferentelor dintre alimentarea si 

evacuarea namolului din acesta. 

Cantitatea de namol in exces rezultata zilnic este de cca. 5.07 mc/zi. De aceea, 

volumul bazinului de stoc namol realizat ingropat din beton armat va fi de cca. 18 mc. 

Functionarea BSN este functie de volumul de namol in exces stabilizat influent de la 

modulul MBR si volumul de namol pompat catre unitatea de deshidratare. A fost prevazuta 

o unitate de pompare care sa pompeze namolul catre bazinul de conditionare. 

 Bazin de conditionare n mol: 
Namolul in exces stabilizat pompat catre unitatea de deshidratare propusa, trebuie 

conditionat chimic in vederea destabilizarii structurii sale si conferirii unor proprietati de 

deshidratare imbunatatite (reducerea rezistentei specifice la filtrare). In acest scop a fost 

prevazut un bazin de conditionare echipat cu un agitator pentru a realiza amestecul namol 

– reactiv de conditionare si/sau var. Tot in acest scop – pentru conditionare, a fost 

prevazuta o instalatie de dozare polimer (recipient stocare + pompa dozatoare). 

 Instalatie automata de deshidratare: Filtru presa: 

Namolul in exces stabilizat si conditionat este introdus, cu ajutorul unei pompe 

pneumatice, intr-o unitate de deshidratare tip filtru presa cu functionare automata, care are 

rolul de a-l deshidrata pana la un continut in materii solide totale de cca. 30%. In urma 

procesului de deshidratare, turta de namol este descarcata in containerul mobil aflat la 

baza pentru a fi evacuat pe platforma de depozitare namol. 

Simultan cu procesul de deshidratare, apa separata de namol (supernatantul) este 

colectata si directionata gravitational catre bazinul de omogenizare fiind reintrodusa in 

fluxul tehnologic de epurare. 

Caracteristicile tehnice ale sta iei de epurare propuse la Sic sunt prezenta i în 

tabelul de mai jos: 

Tabel 8. Caracteristicile tehnice ale sta iei de epurare de la Sic 

Parametru tehnic SEAU Sic 

Suprafa  ocupat  definitiv 1600 mp 
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Sta ia de pompare pentru ape uzate va fi amplasat  în construc ie monobloc, 

etanşe, integral prefabricate din polietilen  de înalt  densitate sau din material similar, cu 

separare de solide, complet echipate, având urm toarele componente: 

 1 + 1 electropompe submersibile pentru apa uzata, montate în mediu uscat; 

 tablou electric şi de automatizare cu pornire direct /SD care asigur  toate func iile 

şi protec iile necesare; 

 accesorii: cot refulare, scara de acces cu trepte anti-alunecare; 

 pompa de baş  cu senzori de nivel - senzor pentru delimitarea spa iului uscat care 

trebuie s  comunice cu tabloul de automatizare şi control şi apoi mai departe c tre 

sistemul SCADA; 

 traductor de nivel hidrostatic pentru nivel minim (oprire pomp ), maxim (pornire 

pomp ) şi de avarie; 

 instala ii hidraulice complete (conducte, robine i de sec ionare, clapet antiretur) cu 

montare şi func ionare în mediu cu umiditate ridicat ; 

 instala ii electrice de comand  şi de automatizare complete, inclusiv integrare în 

sistemul SCADA; 

 instala ie de iluminat interioar , adic  a spa iului uscat – cel in care intervine 

operatorul uman; 

 instala ie de ventila ie natural  (priz  de aer proasp t pentru spa iul uscat şi gura 

de evacuare aer viciat pentru rezervorul de colectare); 

 instala ie fix  de ventila ie for at ; 

 capac carosabil/necarosabil complet etanş asistat la deschidere. 

Suprafa  ocupat  temporar 200 mp 

Capacitate proiectat  2500 l.e. 

Debite proiectate (m3/zi) 

Quhmax 30 

Quzimed 300 

Quhmin 3,75 

Quzimax 390 

Ponderea apelor menajere 100% 
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Din statia de pompare va porni conducta de refulare din tuburi de PEID.  

 

UAT AGA 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iunea Cluj-Gherla-Geaca prin intermediul re elei de distribu ie între 

localit i Sântioana- aga (N sal); 

 sta ie de clorinare: 1 buc (N sal); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc; 

 extindere conduct  de aduc iune: 6755 m (N sal); 

 extindere re ea de distribu ie: 5778 m (N sal); 

 rezervoare înmagazinare: 1 buc (1 x V=250 mc pentru N sal şi Buza). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervului de 

înmagazinare propus. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a 

clorului în conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . 

Solu ia tehnic  practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea 

hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Hipocloritul de sodiu este o un lichid galben-verzui ob inut prin introducerea unui 

curent de clor într-o solu ie de NaOH. Con inutul în clor activ este de circa 12,5 %, solu ia 

având valoarea pH = 11,5. Stabilitatea NaOH în solu ie depinde de temperatur , timp şi 

este influen at  de lumin . 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat in recipien i din plastic. inchişi ermetic. Pentru 

oxidare se utilizeaz  frac iunea de 12,5 % Cl2 din solu ia de NaOCl. Instala ia de dozare şi 

consum este alc tuit  dintr-un recipient con inand NaOCI pentru consum din care aspir  o 

pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza necesar  asigur rii 

concentra iei de Cl, în apa de tratat. 

Sta ia de pompare a apei potabile  propus  este de tip prefabricat cu montare în 

container suprateran, complet utilat . Aceasta cuprinde: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 instala ie de înc lzire şi ventila ie; 
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tablou electrice şi automatizare, comunicare SCADA. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Conducta de distribu ie a apei potabile subtraverseaz  dou  sectoare de pârâu 

necadastrat cu lungimi de 6 m şi respectiv 12 m. 

 

UAT UNGURAŞ 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iune Dej-M n stirea-Nireş (Unguraş, Valea Unguraşului); 

 racord la aduc iune Dej-M n stirea (Batin); 

 sta ie de clorinare: 4 buc (Unguraş - 2 buc, Batin - 1 buc, Valea Unguraşului - 1 

buc); 

 extindere conduct  aduc iune: 19030 m (Unguraş - 8753 m, Batin - 5140 m, Valea 

Unguraşului - 5137 m); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Unguraş - 1 buc); 

 extindere re ea distribu ie: 2245 m (Valea Unguraşului); 

 reabilitare re ea distribu ie: 4536 m (Unguraş); 

 reabilitare rezervoare existente: 4 buc (Unguraş - 3 buc, Batin - 1 buc); 

 rezervoare înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Valea Unguraşului). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Instala ia de clorinare propus  în cadrul acestei unit i administrativ-

teritoriale va fi de tip containerizat, cu controlul automat al procedeului de clorinare, în 

func ie de debitul apei de tratat, cu urm toarele componente: 

 sistem extrac ie cu clor gazos din butelii de clor (1A+1R); 

 unitate de schimb automat  de pe butelie goal  pe butelie plin ; 

 dispozitiv de dozare automat  cu servomotor (dar şi manual ) a clorului gazos în 

func ie de debitul apei de tratat şi/sau de concentra ia de clor remanent în apa 

tratat ; 

 sistem de injec ie a clorului gazos în apa de tratat; 

 instala ie de monitorizare şi control on-line ale concentra iei de clor rezidual în apa 

tratat ; 

 sistem de siguran  în operare şi detectare sc p ri clor gazos; 
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 instala ie de eliminare şi neutralizare clor gazos. 

Func ionarea instala iei de clorinare se bazeaz  pe extragerea clorului gazos din 

recipientul de stocare clor prin intermediul regulatorului de vacuum, reglarea dozei de clor 

prin intermediul dozatorului, dizolvarea clorului gazos în apa de amestec prin intermediul 

ejectorului şi injectarea solu iei de ap  hiperclorinat  astfel ob inuta în apa de tratat.  

Sta iile de pompare a apei potabile  propuse sunt de tip prefabricat cu montare în 

subteran, complet utilate, în c min monobloc din fibr  de sticl  ranforsat  (GRP sau 

similar). Acestea cuprind: 

 un grup de pompare pentru ap  potabil  (1A+1R); 

 vas hidrofor cu toate fitingurile aferente; 

 sistem by-pass încorporat; 

 tablou electrice şi automatizare. 

În UAT Unguraş vor fi realizate subtravers ri ale cursurilor de ap  dup  cum 

urmeaz : 

 în localitatea Unguraş vor fi realizate 7 subtravers ri în lungime total  de 287 m (X= 

425377.829, Y= 624832.308, X= 425427.165, Y= 624858.718; X= 426418.438, Y= 

625296.261, X= 426463.399, Y= 625306.899; X= 427664.297, Y= 625030.908, X= 

427696.835, Y= 625002.176; X= 428056.482, Y= 624051.587, X= 428077.817, Y= 

624031.202; X= 428057.181, Y= 624051.883, X= 428068.739, Y= 624030.483; X= 

428540.231, Y= 623110.567, X= 428534.897, Y= 623070.162; X= 428539.58, Y= 

623110.85, X= 428533.954, Y= 623070.051); 

 în localitatea Batin vor fi realizate 2 subtravers ri în lungime total  de 81 m (X= 

429555.368, Y= 620780.97, X= 429589.567, Y= 620747.376; X= 429058.697, Y= 

620261.409, X= 429032.837, Y= 620245.075); 

 în localitatea Valea Unguraşului vor fi realizate 2 subtravers ri în lungime total  de 

57 m (X= 432007.704, Y= 621469.02, X= 432035.133, Y= 621486.514; X= 

432823.897, Y= 620102.759, X= 432846.688, Y= 620101.222). 

 

UAT VULTURENI 

Alimentare cu ap  

 racord la aduc iune Cluj-S laj (Vultureni, F ureni, B bu iu); 
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 extindere conduct  aduc iune: 2256 m (Vultureni - 2124 m, B bu iu - 132 m); 

 extindere re ea distribu ie: 9210 m (B bu iu - 5615 m, F ureni - 3595 m); 

 rezervoare înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc B bu iu). 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Conducta de distribu ie supratraverseaz  Pârâul F urenilor (cod cadastral 

II.1.31.22.4) în localitatea F ureni, în 2 puncte: 

 1 x 10 m PEID DN 90 mm în tub de protec ie OL 200 mm (coord. Stereo 1970 - X  

389382, Y  604402, X  416438, Y  602892); 

 1 x 6 m PEID DN 90 mm în tub de protec ie OL 200 mm. 

Conducta de distribu ie supratraverseaz  Pârâul Şoimenilor (cod cadastral 

II.1.31.22.2) în localitatea B bu iu, în 3 puncte (coord. Stereo 1970 - X  387862, Y  

605582, X  387881, Y  605579): 

 1 x 16 m PEID DN 110 mm în tub de protec ie OL 200 mm;  

 1 x 19 m PEID DN 90 mm în tub de protec ie OL 200 mm; 

 1 x 20 m PEID DN 110 mm în tub de protec ie OL 200 mm. 

 

UAT ZAL U 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune (Zal u, Stâna); 

 conduct  aduc iune/transport: 1210 m (Zal u); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor existent: 6710 m (Stâna); 

 extindere re ea distribu ie: 17421 m (Zal u); 

 reabilitare re ea distribu ie: 11140 m (Zal u); 

 sta ie pompare ap  potabil : 2 buc; 

 reabilitare sta ie pompare ap  potabil : 2 buc; 

 sta ie clorinare: 2 buc (Zal u); 

 rezervor înmagazinare nou: 2 buc (1 x V=1000 mc, 1 x V=150 mc); 

 reabilitare rezervor înmagazinare: 4 buc (2 x V=5000 mc Br det, 1 x V=5000 mc 

Dumbrava, 1 x V=5000 mc Ortelec). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa a de teren aferent  rezervoarelor 

de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare referitoare la 
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chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. 

Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de 

aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  

pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  
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Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta iile de pompe a apei potabile cuprind: 

 un grup de pompare pentru apa potabila (1+1) având Q=3.6-10 mc/h, H=50 mcA, 

N=3.0-5.0 Kw si un hidrofor cu volumul V=100 l, Pn 10; pentru func ionare 

automatizat  

 modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor V=100 l, Pmax = 10 bar. Vasul hidrofor are diametrul D= 480 mm si 

în lțimea de 835 mm, având greutatea de 27 Kg, fiind prev zut cu racord Dn 50 

mm; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.4 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetan eit i, montat  în baş . 

Grupul de pompe este alimentat direct din conducta de distribuție. Pe conductele 

de aspira ie şi de refulare sunt montate arm turi şi clapete de re inere. Refularea grupului 

de electropompe este comun  şi se racordeaz  în conducta de distribuție nou proiectat . 
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Hidroforul V = 100 l se monteaz  pe colectorul de refulare a pompelor. 

Func ionarea pompelor este automatizat  pe trepte de presiune şi presiunea de 

regim. Pompele au şi posibilitatea de pornire/oprire manual  de pe panoul de 

automatizare al pompelor. Toate pompele se opresc automat la presiune maxima de 6 

bar. Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

Lucr rile de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile re elelor de alimentare cu ap  se fac prin foraj orizontal dirijat. 

Subtraversarea pârâului Panic se face in tub de protectie din PEID DN280x16,6 mm, L=22 

m, coordonate X= 349140.406, Y= 638238.445. Subtraversarea pârâului Valea Mâ ei se 

face in tub de protectie din PEID DN225x13,4 mm, L=20 m, coordonate X= 350044.776, 

Y= 635116.116. Subtraversarea pârâului Ortelec se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4 mm, L=12 m, coordonate X= 355832.266, Y= 636290.652.  

Subtraversarile re elelor de canalizare se fac prin foraj orizontal dirijat. 

Subtraversarea pârâului Ortelec se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4 mm, 

L=8 m, coordonate X= 354893.637, Y= 635499.676, in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4 mm, L=12 m, coordonate X= 355265.260, Y= 635682.769, in tub de protectie 

din PEID DN180x10,7 mm, L=14 m, coordonate X= 356452.225, Y= 636380.422, in tub de 

protectie din PEID DN180x10,7 mm, L=14 m, coordonate X= 356452.225, Y= 636380.422, 

in tub de protectie din PEID DN180x10,7 mm, L=11 m, coordonate X= 357804.323, Y= 

636677.776, in tub de protectie din PEID DN400x23,7 mm, L=8 m, coordonate X= 

354895.215, Y= 635498.910, in tub de protectie din PEID DN400x23,7 mm, L=12 m, 

coordonate X= 355264.496, Y= 635680.202, in tub de protectie din PEID DN400x23,7 

mm, L=12 m, coordonate X= 355831.685, Y= 636301.154, in tub de protectie din PEID 

DN400x23,7 mm, L=14 m, coordonate X= 356451.488, Y= 636378.218, in tub de protectie 

din PEID DN400x23,7 mm, L=11 m, coordonate X= 357802.714, Y= 636678.569. 

Subtraversarea pârâului afluent la Ortelec se face in tub de protectie din PEID 
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DN180x10,7 mm, L=8 m, coordonate X= 357312.655, Y= 636596.313, in tub de protectie 

din PEID DN400x23,7 mm, L=8 m, coordonate X= 357312.106, Y= 636596.313. 

 

Ap  uzat  

 sta ii de pompare a apelor uzate: 15 buc (Zal u); 

 extindere conduct  refulare: 5175 m (Stâna); 

 extindere re ele canalizare: 38731 m (Zal u); 

 reabilitare re ele canalizare: 16270 m (Zal u). 

În ceea ce priveşte n molul rezultat de la SEAU Zal u se propune utilizarea 

acestuia în agricultur  (dac  sunt ob inute aprob rile necesare) sau transportarea acestui 

n mol la SEAU Cluj-Napoca pentru a-l trata în instala ia de uscare şi valorificare 

energetic  a n molului. 

 

UAT JIBOU 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Someş-Odorhei-N pradea (Jibou, Husia); 

 conduct  transport rezervor Husia: 155 m (Jibou); 

 conduct  transport de la aduc iune la rezervor existent: 80 m (Husia); 

 reabilitare re ea distribu ie: 1127 m (Jibou); 

 extindere re ea distribu ie: 7383 m (Jibou); 

 reabilitare rezervor înmagazinare: 2 buc (2 x V=2500 mc Jibou). 

Lucr rile de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile re elelor de alimentare cu ap  se fac prin foraj orizontal dirijat. 

Subtraversarea afluent al raului Apa Sarata se face in tub de protectie din PEID 

DN250x14,8 mm, L=6 m, coordonate X=368666.5679, Y= 641997.2615. Subtraversarea 

raului Apa Sarata se face in tub de protectie din PEID DN250x14,8 mm, L=27 m, 

coordonate X= 368684.4829, Y=641869.0375. 

Subtraversarile re elelor de canalizare se fac prin foraj orizontal dirijat. 

Subtraversarea afluent al raului Apa Sarata se face in tub de protectie din PEID 

DN400x23,7 mm, L=6 m, coordonate X=368663.7436, Y= 641998.0067. 
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Subtraversarile lucr rilor de reabilitare a re elelor de canalizare se fac prin foraj 

orizontal dirijat. Subtraversarea afluent al raului Apa Sarata se face in tub de protectie din 

PEID DN400x23,7 mm, L=6 m, coordonate X=368350.3444, Y= 641722.2666. 

 

Ap  uzat  

 sta ie de pompare: 10 buc (Jibou); 

 extindere conduct  refulare: 2770 m (Jibou); 

 extindere re ea canalizare: 14137 m (Jibou); 

 reabilitare re ea canalizare: 4244 m (Jibou); 

 

Gradul de deshidratare a n molului care va rezulta la SEAU Jibou este de circa 

20% substan  uscat . Se propune utilizarea acestuia în agricultur  (dac  sunt ob inute 

aprob rile necesare) sau transportarea acestui n mol la SEAU Cluj-Napoca pentru a-l 

trata în instala ia de uscare şi valorificare termic  a n molului propus . 

 

UAT CEHU SILVANIEI 

Alimentare cu ap  

 extindere re ea distribu ie - urban: 4945 m (Cehu Silvaniei); 

 extindere re ea distribu ie - rural: 28703 m (Cehu Silvaniei); 

 reabilitare re ea de distribu ie: 3695 m (Cehu Silvaniei); 

 rezervor înmagazinare nou: 1 buc; 

 sta ie de pompare ap  potabil : 1 buc; 

 sta ie clorinare: 1 buc. 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 
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 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 
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 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare a apei potabile cuprinde: 

 un grup de pompare pentru apa potabila (1+1) având Q=3.6-10 mc/h, H=50 mcA, 

N=3.0-5.0 Kw si un hidrofor cu volumul V=100 l, Pn 10; pentru func ionare 

automatizat  

 modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor V=100 l, Pmax = 10 bar. Vasul hidrofor are diametrul D= 480 mm si 

în lțimea de 835 mm, având greutatea de 27 Kg, fiind prev zut cu racord Dn 50 

mm; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.4 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetan eit i, montat  în baş . 

Grupul de pompe este alimentat direct din conducta de distribuție. Pe conductele 

de aspira ie şi de refulare sunt montate arm turi şi clapete de re inere. Refularea grupului 

de electropompe este comun  şi se racordeaz  în conducta de distribuție nou proiectat . 

Hidroforul V = 100 l se monteaz  pe colectorul de refulare a pompelor. 

Func ionarea pompelor este automatizat  pe trepte de presiune şi presiunea de 

regim. Pompele au şi posibilitatea de pornire/oprire manual  de pe panoul de 

automatizare al pompelor. Toate pompele se opresc automat la presiune maxima de 6 

bar. Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 
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( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

Lucr rile de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Salaj se face 

in tub de protectie din PEID DN250x14,8 mm, L=42 m, coordonate X= 360396.995, Y= 

657919.961. Subtraversarea afluent al raului Salaj se face in tub de protectie din PEID 

DN400x23,7 mm, L=42 m, coordonate X= 360695.671, Y= 657928.562. Subtraversarea 

raului Valea Râurilor se face in tub de protectie din PEID DN400x23,7mm, L=11 m, 

coordonate X= 361185.007, Y= 657922.347.  

Subtraversarea raului Valea Raurilor se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=15 m, coordonate X=362581.148, Y=654558.067. Subtraversarea 

raului Valea Raurilor se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=25 m, 

coordonate X= 362166.605, Y=654790.665. Subtraversarea raului Valea Raurilor se face 

in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=20 m, coordonate X= 361984.568, Y= 

655061.109. 

Subtraversarea afluent al raului Salaj se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=15 m, coordonate X=359656.1519, Y= 660134.2245. Subtraversarea 

afluent al raului Salaj se face in tub de protectie din PEID DN168x5mm, L=7 m, 

coordonate X= 359659.3166, Y=660145.6602. Subtraversarea afluent al raului Salaj se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=8 m, coordonate X= 359272.5380, 

Y= 660706.5063. 

Subtraversarea afluent al raului Horoat se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X=368033.5468, Y= 658039.9789. Subtraversarea 

afluent al raului Horoat se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=15 m, 

coordonate X= 367430.3058, Y=657823.1334. 

 

Ap  uzat  

 realizare treapt  ter iar  (Cehu Silvaniei); 

 sta ie de pompare a apelor uzate: 7 buc (Cehu Silvaniei); 

 extindere conduct  refulare: 2515 m (Cehu Silvaniei); 
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 extindere re ea canalizare: 7775 m (Cehu Silvaniei); 

 reabilitare re ea canalizare: 1750 m (Cehu Silvaniei); 

 facilit i n mol. 

Investi iile propuse la SEAU Cehu Silvaniei au în vedere îndeplinirea cerin elor 

Directivei 91/271/CE privind calitatea şi epurarea apelor uzate de la aglomer rile cu mai 

mult de 2000 locuitori echivalen i, perioada de tranzi ie pentru implementarea acestei 

directive expirând în decembrie 2015 – pentru asigurarea epur rii apelor uzate urbane în 

aglomer ri cu peste 10000 l.e şi în decembrie 2018 – pentru colectarea şi epurarea apelor 

uzate urbane în aglomer ri cu peste 2000 l.e. Se face precizarea c  în prezent 

capacitatea sta iei de epurare este de 5400 l.e., prin urmare nu a fost obligatorie 

conformarea fa  de cerin ele directivei pân  în decembrie 2015.  

Pentru realizarea treptei ter iare se propun urm toarele lucr ri: 

 instala ie de stocare, preparare şi dozare agent de precipitare a fosforului în cadrul 

cl dirii existente. Instala ia se va realiza în cadrul unei cuve etanşe cu pere ii din 

beton armat – pere ii vor avea o în l ime de circa 60 cm. Cuva va fi protejat  la 

interior cu o pelicul  de protec ie pe baza de r şini epoxidice. 

 sta ie de dozare chimic . Aceasta const  într-o instala ie pentru depozitarea 

compuşilor chimici solizi, instala ie pentru preparare şi dozare a solu iei pentru 

sta ia de dozare, un rezervor de depozitare pentru solu ia de dozare şi sta ia de 

dozare. Se propune folosirea clorurii ferice ca agent de precipitare chimic . 

În ceea ce priveşte facilit ile pentru tratarea n molului se are în vedere stabilizarea 

aerob  a n molului. În acest sens, vor fi amenajate urm toarele: 

 bazin de stabilizare aerob  a n molului. Din punct de vedere structural acesta va fi 

realizat sub forma unui bazin etanş rectangular, format din dou  compartimente, 

semi-îngropat în teren, cu pere i din beton armat monolit, radier din beton armat 

monolit cu rezemare pe o pern  de balast. Acesta va avea un volum de 150 mc. 

 aerator de suprafa . Acesta este instalat deasupra bazinului pe o platform  de 

beton.  

 sistem de raclare de suprafa  pentru evacuarea materiilor plutitoare. Pozi ia 

sistemului de raclare de suprafa  este reglat  de c tre personalul operator. 

 

UAT ŞIMLEU SILVANIEI 
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Alimentare cu ap  

 extindere aduc iune: 25 m; 

 extindere re ea distribu ie: 2540 m (Şimleu Silvaniei); 

 reabilitare re ea de distribu ie: 10920 m (Şimleu Silvaniei). 

Lucr rile de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Crasna se 

face in tub de protectie din PEID DN355x21,1 mm, L=60 m, coordonate X=331360.33218, 

Y= 640694.29754. 

 

Ap  uzat  

 conduct  refulare: 3000 m (Şimleu Silvaniei); 

 sta ie de pompare a apelor uzate: 10 buc (Şimleu Silvaniei); 

 extindere re ea canalizare: 11820 m (Şimleu Silvaniei); 

 reabilitare re ea canalizare: 5785 m (Şimleu Silvaniei); 

 

Gradul de deshidratare a n molului care va rezulta la SEAU Şimleu Silvaniei este 

de circa 20% substan  uscat . Se propune utilizarea acestuia în agricultur  (dac  sunt 

ob inute aprob rile necesare) sau transportarea acestui n mol la SEAU Cluj-Napoca 

pentru a-l trata în instala ia de uscare şi valorificare termic  a n molului propus . 

 

UAT ALMAŞU 

Alimentare cu ap  

 conduct  aduc iune: 203 m; 

 conduct  de transport de la rezervor la re eaua de distribu ie: 5197 m. 

 

UAT AGRIJ 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune (Agrij, R stol  Deşert); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor existent: 4105 m (Agrij - 2495 m, 

R stol  Deşert - 1610 m); 

 sta ie pompare aduc iune: 1 buc. 
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Statia de pompare Agrij (UAT Agrij) 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Agrij  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 2.36 l/s, Hp = 60 mCA, P1p = 3kW 

şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  potabila  

conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . Compus din 

pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate în paralel, 

versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un convertizor de 

frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din o el inoxidabil 

montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate dispozitivele de 

m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  
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 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 2,36 l/s 

 Debit pro pomp  : 2,36 l/s 

 În l imea de pompare : 60,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 3 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 1
22

 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

 

UAT B BENI 
Alimentare cu ap  

 racord la aduc iunea Cluj-S laj (B beni, Ciocmani); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 1416 m (B beni - 676 m, 

Ciocmani - 740 m); 

 extindere re ea distribu ie: 16633 m (B beni - 8936 m, Ciocmani - 7697 m); 

 sta ie clorinare: 2 buc (B beni - 1 buc, Ciocmani - 1 buc); 

 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=100 mc B beni, 1 x V=100 mc Ciocmani). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 
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 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 
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UAT B NIŞOR 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (B nişor, Pecei);  

 racord la conducta de transport B nişor (Ban); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 1868 m (B nişor - 1146 m, Pecei 

- 722 m); 

 conduct  de aduc iune: 3987 m (Ban); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc; 

 extindere re ea distribu ie: 18869 m (Ban - 8632 m, B nişor - 10237 m); 

 sta ie clorinare: 2 buc (B nişor - 1 buc, Ban - 1 buc); 

 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=100 mc B nişor, 1 x V=100 mc Ban). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 
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 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Statia de pompare Ban + Banisor (UAT Banisor) 
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Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervoarelor aferente 

localitatilor de la Ban si Banisor a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare 

va fi echipata cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 2,50 l/s, Hp = 60 

mCA, P1p = 3kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru 

alimentare cu ap  potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  

sau indirect . Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie 

normal , racordate în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  

dispune de un convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem 

de conducte din o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj 

cu toate dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  
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Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 2,50 l/s 

 Debit pro pomp  : 2,50 l/s 

 În l imea de pompare : 60,00 m 

 În l ime de pompare la Q=0 : 70,51 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 3 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 
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 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Ban se face 

in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=60 m, coordonate X= 335430.952, Y= 

625172.478. Subtraversarea raului Ban se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=38 m, coordonate X= 335559.170, Y= 625365.151. Subtraversarea 

raului Ban se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=24 m, coordonate X= 

335890.125, Y= 625366.583. Subtraversarea raului Ban se face in tub de protectie din 

PEID DN180x10,7mm, L=36 m, coordonate X=335963.498, Y=625434.436. 

Subtraversarea raului Ban se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, 

L=22,5 m, coordonate X=333233.703, Y= 623866.009. Subtraversarea raului Sarb se face 

in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=25 m, coordonate X= 333536.424, Y= 

623888.766. Subtraversarea raului Sarb se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=26,5 m, coordonate X= 333549.290, Y= 623876.981. Subtraversarea 

raului Sarb se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=27 m, coordonate X= 

333496.331, Y= 623593.681.   

 

UAT BOBOTA 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Bobota, Zalnoc);  

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 25 m (Bobota); 

 conduct  de aduc iune: 5665 m (Zalnoc); 

 sta ie de pompare nou : 2 buc (Bobota, Derşida); 

 extindere re ea distribu ie: 37976 m (Bobota - 17688 m, Derşida - 10938 m, Zalnoc 

- 9350 m); 

 sta ie clorinare: 2 buc (Bobota-Derşida - 1 buc, Zalnoc - 1 buc; 

 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=400 mc Bobota-Derşida, 1 x V=100 mc 

Zalnoc). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  
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clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 
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Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare Bobota (UAT Bobota) 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Bobota a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 4,91 l/s, Hp = 20 mCA, P1p = 2.2 

kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 
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 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 4,91 l/s 

 Debit pro pomp  : 4,91 l/s 

 În l imea de pompare : 20,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 2.2 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 
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 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Sta ia de pompe a apei potabile - distribu ie (Derşida, UAT Bobota) cuprinde: 

 un grup de pompare pentru apa potabila (1+1) având Q=3.6-10 mc/h, H=50 mcA, 

N=3.0-5.0 Kw si un hidrofor cu volumul V=100 l, Pn 10; pentru func ionare 

automatizat  

 modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor V=100 l, Pmax = 10 bar. Vasul hidrofor are diametrul D= 480 mm si 

în lțimea de 835 mm, având greutatea de 27 Kg, fiind prev zut cu racord Dn 50 

mm; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.4 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetan eit i, montat  în baş . 

Grupul de pompe este alimentat direct din conducta de distribuție. Pe conductele 

de aspira ie şi de refulare sunt montate arm turi şi clapete de re inere. Refularea grupului 

de electropompe este comun  şi se racordeaz  în conducta de distribuție nou proiectat . 

Hidroforul V = 100 l se monteaz  pe colectorul de refulare a pompelor. 
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Func ionarea pompelor este automatizat  pe trepte de presiune şi presiunea de 

regim. Pompele au şi posibilitatea de pornire/oprire manual  de pe panoul de 

automatizare al pompelor. Toate pompele se opresc automat la presiune maxima de 6 

bar. Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea afluent al raului 

Crasna se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=27 m, coordonate 

X=332774.3208, Y= 655641.9863. Subtraversarea afluent al raului Crasna se face in tub 

de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=14 m, coordonate X= 331973.4581, 

Y=656536.0325. Subtraversarea afluent al raului Crasna se face in tub de protectie din 

PEID DN225x13,4mm, L=14 m, coordonate X= 332290.1345, Y= 656346.3166. 

Subtraversarea afluent al raului Crasna se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=14 m, coordonate X= 332302.0507, Y= 656356.3094. Subtraversarea 

afluent al raului Crasna se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=29 m, 

coordonate X= 332776.9578, Y= 655641.7598. Subtraversarea afluent al raului Crasna se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=13 m, coordonate X=332949.0863, 

Y= 655391.5216. Subtraversarea afluent al raului Crasna se face in tub de protectie din 

PEID DN180x10,7mm, L=13 m, coordonate X= 332966.6495, Y= 655403.0949. 

Subtraversarea raului Crasna se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, 

L=40 m, coordonate X= 333160.158, Y= 655887.030. Subtraversarea raului Crasna se 

face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=85 m, coordonate X= 333160.158, 

Y= 655887.030. Subtraversarea afluent al raului Crasna se face in tub de protectie din 

PEID DN225x13,4mm, L=12 m, coordonate X= 333351.028, Y= 656078.486. 

Subtraversarea raului Zanicel se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, 

L=15 m, coordonate X= 325292.85, Y= 654517.97. Subtraversarea raului Zanicel se face 

in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=10 m, coordonate X= 324901.8, Y= 
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653618.7. Subtraversarea raului Zanicel se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=25 m, coordonate X= 325312.65, Y= 654438.72. 

 

Ap  uzat  

 conduct  refulare c tre S rm şag: 4140 m (Bobota - 2693 m, Derşida - 1447 m); 

 sta ie de pompare a apelor uzate nou : 6 buc (Bobota - 4 buc, Derşida - 2 buc); 

 extindere re ea canalizare: 24892 m (Bobota - 17251 m, Derşida - 7641 m). 

 

UAT BOGHIŞ 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Boghiş);  

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 275 m (Boghiş); 

 extindere re ea distribu ie: 460 m (Boghiş); 

 sta ie de pompare: 1 buc (Boghiş); 

 sta ie clorinare: 1 buc; 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Boghiş). 

Sta ia de pompare a apei potabile cuprinde: 

 un grup de pompare pentru apa potabila (1+1) având Q=3.6-10 mc/h, H=50 mcA, 

N=3.0-5.0 Kw si un hidrofor cu volumul V=100 l, Pn 10; pentru func ionare 

automatizat  

 modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor V=100 l, Pmax = 10 bar. Vasul hidrofor are diametrul D= 480 mm si 

în lțimea de 835 mm, având greutatea de 27 Kg, fiind prev zut cu racord Dn 50 

mm; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.4 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetan eit i, montat  în baş . 

Grupul de pompe este alimentat direct din conducta de distribuție. Pe conductele 

de aspira ie şi de refulare sunt montate arm turi şi clapete de re inere. Refularea grupului 

de electropompe este comun  şi se racordeaz  în conducta de distribuție nou proiectat . 

Hidroforul V = 100 l se monteaz  pe colectorul de refulare a pompelor. 
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Func ionarea pompelor este automatizat  pe trepte de presiune şi presiunea de 

regim. Pompele au şi posibilitatea de pornire/oprire manual  de pe panoul de 

automatizare al pompelor. Toate pompele se opresc automat la presiune maxima de 6 

bar. Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 
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 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

 

UAT BUCIUMI 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Buciumi, Bodia, Bogdana); 
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 racord la rezervor Bogdana (Sângeorgiu de Meseş);  

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 50 m (Buciumi); 

 conduct  de transport de la rezervorul comun cu Sângeorgiu: 1655 m (Bogdana); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Buciumi); 

 extindere re ea distribu ie: 28305 m (Buciumi - 11844 m, Bodia - 3857 m, Bogdana 

- 7033 m, Sângeorgiu de Meseş - 5571 m); 

 sta ie clorinare: 2 buc (Buciumi - 1 buc, Bogdana - 1 buc); 

 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=200 mc Buciumi, 1 x V=100 mc Bogdana + 

Sângeorgiu de Meseş). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 
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 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare Bogdana (UAT Buciumi) 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervoarelor aferente 

localitatilor de la Bogdana si Buciumi a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de 

pompare va fi echipata cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 5,53 l/s, 
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Hp = 130 mCA, P1p = 15 kW şi pomp  centrifug  de înalt  presiune, de înalt  eficien , 

cu amorsarenormal , multietajat , model vertical, cu racorduri Inline şi convertizor de 

frecven  integrat, r cit cu aer. Convertizorul de frecven  integrat permite reglarea liber  

a tura iei, presiunii şi parametri. 

Modulul electronic prezint  diverse func ii de protec ie. Printre acestea: o protec ie 

la suprasarcin , recunoaşterea lipsei apei, a sub sau supratensiunii e re ea, a temperaturii 

ambiante ridicate, a unei faze lips , a unei pompe blocate precum şi a scurtcircuitului.  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Debit : 5,53 l/s 

 În l imea de pompare : 130,07 m 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 25 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 50 °C 

 Indice de eficien  minim  (MEI) : ≥ 0.70 

 Motorul şi sistemul electronic 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 15 kW 

 Tip de protec ie : IP 55 

 Racord conduct  la aspira ie : DN 50 

 Racord conduct  pe refulare : DN 50 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 
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 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Sangiorgiu se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X=352328.140, Y= 

617915.321. Subtraversarea raului Sangiorgiu se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X= 352246.001, Y=617869.862. Subtraversarea 

raului Sangiorgiu se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=23 m, 

coordonate X= 352141.785, Y= 617730.780. Subtraversarea raului Sangiorgiu se face in 

tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=20 m, coordonate X= 351919.145, Y= 

617863.369. Subtraversarea raului Sangiorgiu se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=20 m, coordonate X= 351918.240, Y=617875.676. Subtraversarea 

raului Sangiorgiu se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=15 m, 

coordonate X= 351754.522, Y= 617872.004. Subtraversarea raului Sangiorgiu se face in 

tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=14 m, coordonate X= 351544.150, Y= 

617954.300. Subtraversarea raului Sangiorgiu se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 350726.025, Y=618742.694. 

Subtraversarea raului Agrij se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, 

L=14 m, coordonate X= 353251.364, Y= 619494.695. Subtraversarea raului Agrij se face 

in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=14 m, coordonate X= 353164.781, Y= 

619561.301. 

Subtraversarea afluent al raului Agrij se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=22 m, coordonate X=349112.5, Y= 615980.4. Subtraversarea afluent 

al raului Agrij se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=22,5m, coordonate 

X=349107.5, Y= 615991.1. Subtraversarea raului Agrij se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=21,5 m, coordonate X= 348786.4, Y= 615765.5. Subtraversarea raului 

Agrij se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=21,5m, coordonate X= 

348774.2, Y= 615774.2.   
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Subtraversarea raului Sangeorgiu se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 348623.8771, Y= 618043.8583. Subtraversarea 

raului Sangeorgiu se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=13m, 

coordonate X= 348250.2345, Y=617956.6547. Subtraversarea raului Sangeorgiu se face 

in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L= 8m, coordonate X=347516.1840, 

Y=617889.7499. 

 

UAT CAM R 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Cam r);  

 conduct  de transport de la aduc iune sta ia Cam r: 12010 m (Cam r); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Cam r). 

Sta ia de pompare Cam r (UAT Cam r) 
Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Cam r a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 4,17 l/s, Hp = 90 mCA, P1p = 7.5 

kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 
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 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 4,17 l/s 

 Debit pro pomp  : 4,17 l/s 

 În l imea de pompare : 90,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 7.5 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 
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 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

 

UAT CIZER 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de transport Banişor (Cizer);  

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 7540 m (Cizer); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Cizer); 

 extindere re ea distribu ie: 21264 m (Cizer - 17691 m, Pleşca - 3573 m); 

 sta ie clorinare: 1 buc; 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Cizer şi Pleşca). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 
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 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 
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 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare Cizer (UAT Cizer) 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Cizer  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 3.3 l/s, Hp = 150 mCA, P1p = 11 kW 

şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  potabila  

conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . Compus din 

pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate în paralel, 

versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un convertizor de 

frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din o el inoxidabil 

montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate dispozitivele de 

m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 
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 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 3,30 l/s 

 Debit pro pomp  : 3,30 l/s 

 În l imea de pompare : 150,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 11 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 4'' 

 Racord conduct  pe refulare : 4'' 
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Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Crasna se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=16 m, coordonate X= 336740.000, 

Y= 620747.315. Subtraversarea raului Crasna se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=16 m, coordonate X= 337108.931, Y= 621162.752. Subtraversarea 

raului Crasna se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=22 m, coordonate 

X= 337361.858, Y= 621455.365. 

Subtraversarea raului Crasna se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, 

L=16,5 m, coordonate X=339138.796, Y= 622419.847. Subtraversarea raului Crasna se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=42 m, coordonate X=339768.521, 

Y=622828.671. Subtraversarea afluentului al raului Crasna se face in tub de protectie din 

PEID DN180x10,7mm, L=27 m, coordonate X= 339946.061, Y= 622654.038. 

 

UAT CRASNA 

Alimentare cu ap  

 c min de racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Crasna, Ratin);  

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 2495 m (Crasna - 1900 m, Ratin 

- 595 m); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Ratin). 
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UAT CREACA 

Alimentare cu ap  

 c min de racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Brebi, Jac);  

 conduct  de aduc iune: 7415 m  (Brebi - 2135 m, Jac - 5280 m). 

 

UAT CRISTOL  

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Cristol ); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 5234 m  (Cristol ); 

 extindere re ea de distribu ie: 16186 m (Cristol  - 6741 m, V leni - 9445 m); 

 sta ie pompare: 2 buc; 

 sta ie clorinare: 1 buc (Cristol ); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Cristol ). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 
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 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 
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Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare Cristol  (UAT Cristol ) 
Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Cristolt  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata 

cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 1,80 l/s, Hp = 90 mCA, P1p = 4 

kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  
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 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 1,80 l/s 

 Debit pro pomp  : 1,80 l/s 

 În l imea de pompare : 90,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 4 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta   de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 
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 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Sta ia de pompare a apei potabile - distribu ie cuprinde: 

 un grup de pompare pentru apa potabila (1+1) având Q=3.6-10 mc/h, H=50 mcA, 

N=3.0-5.0 Kw si un hidrofor cu volumul V=100 l, Pn 10; pentru func ionare 

automatizat  

 modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor V=100 l, Pmax = 10 bar. Vasul hidrofor are diametrul D= 480 mm si 

în lțimea de 835 mm, având greutatea de 27 Kg, fiind prev zut cu racord Dn 50 

mm; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.4 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetan eit i, montat  în baş . 

Grupul de pompe este alimentat direct din conducta de distribuție. Pe conductele 

de aspira ie şi de refulare sunt montate arm turi şi clapete de re inere. Refularea grupului 

de electropompe este comun  şi se racordeaz  în conducta de distribuție nou proiectat . 

Hidroforul V = 100 l se monteaz  pe colectorul de refulare a pompelor. 

Func ionarea pompelor este automatizat  pe trepte de presiune şi presiunea de 

regim. Pompele au şi posibilitatea de pornire/oprire manual  de pe panoul de 

automatizare al pompelor. Toate pompele se opresc automat la presiune maxima de 6 

bar. Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  
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Subtraversarea se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Cristotel se 

face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=28 m, coordonate X= 381873.0, Y= 

636262.1. 

 

UAT DRAGU 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Dragu, Voivodeni); 

 conduct  de aduc iune: 4928 m  (Dragu - 939 m, Voivodeni - 3989 m); 

 re ea de distribu ie: 15257 m (Dragu - 10365 m, Voivodeni - 4892 m); 

 sta ie clorinare: 2 buc (Dragu - 1 buc, Voivodeni - 1 buc); 

 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=100 mc Dragu, 1 x V=100 mc Voivodeni). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 
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 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  
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Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Dragu se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=8 m, coordonate X= 378379.2, 

Y=615044.6. Subtraversarea raului Dragu se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=10 m, coordonate X= 378376.0, Y= 615248.5. Subtraversarea raului 

Dragu se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 

378361.9, Y= 615254.0. Subtraversarea afluent al raului Dragu se face in tub de protectie 

din PEID DN225x13,4mm, L=15 m, coordonate X= 378373.5, Y= 616180.4. 

Subtraversarea afluent al raului Dragu se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X= 378356.4, Y= 616182.7. Subtraversarea raului 

Dragu se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X= 

378316.9, Y=616248.1. Subtraversarea raului Dragu se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=28 m, coordonate X= 378202.1, Y= 616358.5. Subtraversarea raului 

Dragu se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate 

X=377993.7, Y= 616601.5. Subtraversarea raului Voievodeni se face in tub de protectie 

din PEID DN219x6,3mm, L=19 m, coordonate X= 377869.3, Y= 617098.0. Subtraversarea 

afluent al raului Dragu se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=10 m, 

coordonate X= 377551.8, Y= 617118.8. Subtraversarea afluent al raului Dragu se face in 

tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 377546.9, Y= 

617107.3. Subtraversarea afluent al raului Dragu se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 377465.5, Y=617146.0. Subtraversarea afluent 

al raului Dragu se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate 

X= 377465.2, Y= 617130.9. 

Subtraversarea afluentului raului Voievodeni se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=12 m, coordonate X= 380782.7, Y= 618130.7. Subtraversarea raului 

Voievodeni se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=12 m, coordonate X= 

380535.0, Y= 618411.7. 

 

UAT FILDU DE JOS 

Alimentare cu ap  

 rezervor înmagazinare: 1 buc. 

 

UAT HALM ŞD  
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Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Halm şd, Cerişa, Drighiu, Aleuş); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 10980 m (Halm şd); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Aleuş). 

Sta ia de pompare Aleuş (UAT Halm şd) 
Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Aleuş  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 3.57  l/s, Hp = 140 mCA, P1p = 11 

kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 
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 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 3,57 l/s 

 Debit pro pomp  : 3,57 l/s 

 În l imea de pompare : 140,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 11 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 4'' 

 Racord conduct  pe refulare : 4'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 
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 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Drighiu se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=13 m, coordonate X= 317315.1377, 

Y= 631388.3575. 

Subtraversarea afluent al raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X=316632.5788, Y= 634813.7846. Subtraversarea 

raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=10 m, coordonate 

X=316640.6246, Y=634805.0354. Subtraversarea afluent al raului Cerasei se face in tub 

de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=8 m, coordonate X= 316557.8489, Y= 

634776.6007. Subtraversarea raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=8 m, coordonate X= 316563.0115, Y= 634766.2426. Subtraversarea 

afluent al raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=8 m, 

coordonate X=316308.9593, Y= 634571.3855. Subtraversarea raului Cerasei se face in 

tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=8 m, coordonate X= 316318.6181, 

Y=634565.8539. Subtraversarea afluent al raului Cerasei se face in tub de protectie din 

PEID DN180x10,7mm, L=14 m, coordonate X= 315663.2984, Y= 634168.5428. 

Subtraversarea afluent al raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=12 m, coordonate X= 315241.3040, Y= 634029.9960. 

Subtraversarea raului Drighiu se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, 

L=34 m, coordonate X= 322308.4818, Y= 632129.2738. Subtraversarea raului Drighiu se 

face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=23 m, coordonate X= 322323.6938, 

Y= 632128.7654. Subtraversarea afluent al raului Drighiu se face in tub de protectie din 

PEID DN180x10,7mm, L=11 m, coordonate X= 322248.1316, Y= 631810.2441. 

 

UAT HERECLEAN 

Alimentare cu ap  
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 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Hereclean); 

 conduct  de transport: 2140 m  (Hereclean - 1940 m, Panic - 200 m); 

 re ea de distribu ie: 1500 m (Hereclean). 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. 

Subtraversarea raului Valea Rece se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4 

mm, L=11 m, coordonate X=348383,3288, Y= 640005,2882. Subtraversarea raului Zalau 

se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4 mm, L=18 m, coordonate 

X=348456,0871, Y=639993,8504. 

Subtraversarea afluentului raului Zalau se face in tub de protectie din PEID 

DN355x21,1mm, L=6 m, coordonate X=347787.9964, Y= 640320.7843. Subtraversarea 

afluentului raului Zalau se face in tub de protectie din PEID DN355x21,1 mm, L=11 m, 

coordonate X= 346804.7554, Y=640479.8540. 

Subtraversarea raului Panic se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4 mm, 

L=8 m, coordonate X=348198.8316, Y= 635803.6581. 

 

Ap  uzat  

 sta ii de pompare a apelor uzate: 10 buc (Hereclean - 3 buc, Badon - 4 buc, Panic - 

3 buc); 

 re ea de canalizare: 26304 m (Hereclean - 12350 m, Badon - 8781 m, Panic - 5173 

m); 

 conduct  refulare ap  uzat : 5747 m (Hereclean - 2737 m, Badon - 2350 m, Panic - 

660 m). 

 

UAT HIDA 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Trestia, Hida); 

 extindere conduct  de aduc iune: 6002 m  (Trestia - 3630 m, Hida - 2372 m); 

 re ea de distribu ie: 2915 m (Trestia); 

 sta ie clorinare: 1 buc (Trestia); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Trestia). 
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Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  
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Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Trestia 

(Poiana Spinului) se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=14 m, 

coordonate X=, Y=. Subtraversarea raului Trestia (Poiana Spinului) se face in tub de 

protectie din PEID DN180x10,7mm, L=12 m.  

 

UAT HOROATU CRASNEI 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de transport Cluj-S laj (Horoatu Crasnei, Stârciu); 

 conduct  de aduc iune: 5995 m  (Horoatu Crasnei - 730 m, Stârciu - 5265 m); 

 sta ie de pompare nou : 2 buc (Horoatu Crasnei - 1 buc, Stârciu - 1 buc); 

 extindere re ea de distribu ie: 21612 m (Horoatu Crasnei - 9159 m, Stârciu - 12453 

m); 

 sta ie clorinare: 2 buc (Horoatu Crasnei - 1 buc, Stârciu - 1 buc); 
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 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=200 mc Horoatu Crasnei, 1 x V=200 mc 

Stârciu). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 
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consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Statia de pompare Horoatu Crasnei (UAT Horoatu Crasnei) 

Pentru asigurarea debitului şi a presiunii necesare alimentarii rezervorului aferente 

localit ii Horoatu Crasnei  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi 

echipata cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 1.39 l/s, Hp = 25 mCA, 

P1p = 0.75 kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare 

cu ap  potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 
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 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urm toarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 1,39 l/s 

 Debit pro pomp  : 1,39 l/s 

 În l imea de pompare : 25,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 
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 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 0.75 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Sta ia de pompare Stârciu (UAT Horoatu Crasnei) 
Pentru asigurarea debitului şi presiunii necesare alimentarii rezervorului aferente 

localitatii Starciu a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 2,34 l/s, Hp = 110 mCA, P1p = 5.5 

kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . Compus 

din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate în 

paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un convertizor 

de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din o el 
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inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate dispozitivele 

de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii: 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil; 

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 inclusiv arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 2,34 l/s 

 Debit pro pomp  : 2,34 l/s 

 În l imea de pompare : 110,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 
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 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 5.5 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta  de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Sta iile de pompare vor func iona automatizat, în func ie de nivelul apei din 

rezervoarele de înmagazinare şi de presiunea din conducta de aduc iune. Se va 

prevedea racord electric la re eaua na ional  de energie.  

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarea se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Crasna se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=44 m, coordonate X= 340961.3416, 

Y= 627745.3646. 
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Subtraversarea afluent al raului Ragul se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=8 m, coordonate X=342407.5212, Y= 622274.2017. Subtraversarea 

raului Ponita se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=32m, coordonate 

X=341388.7963, Y=622779.4629. Subtraversarea raului Ragul se face in tub de protectie 

din PEID DN180x10,7mm, L=11m, coordonate X= 341636.3681, Y= 623815.7284. 

Subtraversarea afluent al raului Ragul se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 342509.1707, Y=622595.8156. Subtraversarea 

afluent al raului Ragul se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=8 m, 

coordonate X= 342501.7095, Y= 622721.0396. Subtraversarea raului Ragul se face in tub 

de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=26 m, coordonate X= 342686.2636, Y= 

623201.1950. Subtraversarea raului Ragul se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=29 m, coordonate X= 342591.6782, Y= 623482.3511. 

UAT IP 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Coşniciu de Jos, Z uan, Coşniciu de 

Sus); 

 conduct  de transport la rezervor: 5987 m  (Coşniciu de Sus- 5947 m, Z uan - 40 

m); 

 sta ia de pompare nou : 2 buc (Coşniciu de Jos, Cosniciu de Sus); 

 extindere re ea de distribu ie: 12627 m (Coşniciu de Jos - 7432 m, Coşniciu de Sus 

- 5195 m); 

 sta ie clorinare: 1 buc (Coşniciu de Sus); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Coşniciu de Sus). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 
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 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 
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 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Statia de pompare Coşniciu de Sus (UAT Ip) 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Cosniciu de Sus a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi 

echipata cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 3,20 l/s, Hp = 60 mCA, 

P1p = 4 kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu 

ap  potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 
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 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 3,20 l/s 

 Debit pro pomp  : 3,20 l/s 

 În l imea de pompare : 60,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 4 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 
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Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta   de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Sta ia de pompare a apei potabile - distribu ie cuprinde: 

 un grup de pompare pentru apa potabila (1+1) având Q=3.6-10 mc/h, H=50 mcA, 

N=3.0-5.0 Kw si un hidrofor cu volumul V=100 l, Pn 10; pentru func ionare 

automatizat ; 

 modul de comunicare si automatizare; 

 vas hidrofor V=100 l, Pmax = 10 bar. Vasul hidrofor are diametrul D= 480 mm si 

în lțimea de 835 mm, având greutatea de 27 Kg, fiind prev zut cu racord Dn 50 

mm; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.4 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetan eit i, montat  în baş . 

Grupul de pompe este alimentat direct din conducta de distribuție. Pe conductele 

de aspira ie şi de refulare sunt montate arm turi şi clapete de re inere. Refularea grupului 

de electropompe este comun  şi se racordeaz  în conducta de distribuție nou proiectat . 

Hidroforul V = 100 l se monteaz  pe colectorul de refulare a pompelor. 

Func ionarea pompelor este automatizat  pe trepte de presiune şi presiunea de 

regim. Pompele au şi posibilitatea de pornire/oprire manual  de pe panoul de 

automatizare al pompelor. Toate pompele se opresc automat la presiune maxima de 6 
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bar. Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Cerasei se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=11 m, coordonate X= 319771.0559, 

Y= 637144.5758. Subtraversarea raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 319529.1163, Y= 636938.2799. Subtraversarea 

raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=20 m, coordonate 

X= 319014.7434, Y= 636564.9845. 

Subtraversarea raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, 

L=22 m, coordonate X= 317748.4369, Y= 635693.4719. Subtraversarea raului Cerasei se 

face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=15 m, coordonate X= 317737.4920, 

Y= 635695.7895. Subtraversarea raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X= 317577.2418, Y= 635483.1839. Subtraversarea 

raului Cerasei se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=15 m, coordonate 

X=317581.9140, Y=635494.7758. 

 

UAT LETCA 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Letca, Cuciulat); 

 conduct  de transport la rezervor: 4013 m  (Letca - 1011 m, Cuciulat - 610 m, 

Topli a - 2392 m). 

  

UAT LOZNA 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Lozna); 

 conduct  de transport la rezervor: 3563 m  (Lozna). 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 1
74

 

UAT M ERIŞTE 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (M erişte, Doh, Giurtelecul Şimleului, 

Uileacul Şimleului, M l dia); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor existent: 13158 m (Doh - 7170 m, 

Cristelec- 3692 m, Giurtelecul Şimleului - 2296 m); 

 extindere conduct  de aduc iune: 4877 m  (Uileacul Şimleului - 1840 m, Maladia - 

3037 m); 

 sta ie de pompare nou : 2 buc (Doh - 1 buc, M l dia - 1 buc); 

 extindere re ea de distribu ie: 34330 m (M erişte - 9414 m, Cristelec - 4249 m, Doh 

- 5515 m, Giurtelecul Şimleului - 8490 m, Uileacul Şimleului - 4502 m, M l dia - 

2160 m); 

 sta ie clorinare: 5 buc (Cristelec - buc, Doh - 1 buc, Giutelecul Şimleului - 1 buc, 

Uileacul Şimleului - 1 buc, M l dia - 1 buc); 

 rezervor înmagazinare: 5 buc (1 x V=100 mc Cristelec, 1 x V=200 mc Doh, 1 x 

V=200 mc Giurtelecul Şimleului, 1 x V=100 mc Uileacul Şimleului, 1 x V=100 mc 

M l dia). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 
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 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 
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recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare Doh (UAT M erişte) 
Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Doh a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 1.53 l/s, Hp =  30 mCA, P1p = 1.1 

kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  
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 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 1,53 l/s 

 Debit pro pomp  : 1,53 l/s 

 În l imea de pompare : 30,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 1.1 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 
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 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Statia de pompare Maladia (UAT M erişte) 
Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Maladia  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata 

cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 0,30 l/s, Hp = 20 mCA, P1p = 

0.75 kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 1
79

 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 0,30 l/s 

 Debit pro pomp  : 0,30 l/s 

 În l imea de pompare : 20,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 075 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 
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 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Somosia se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=28 m, coordonate X=327728.4151, 

Y=650425.6787. 

Subtraversarea raului Crasna se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, 

L=38 m, coordonate X= 332692.2148, Y= 646442.4434. 

Subtraversarea raului Crasna se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, 

L=17 m, coordonate X= 330422.4676, Y= 644436.8233. 

 

UAT MARCA 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Marca, Port); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 4255 m (Marca - 2400 m, Port - 

1855 m); 

 sta ie de pompare nou : 2 buc (Marca - 1 buc, Port - 1 buc). 

Sta ia de pompare Marca (UAT Marca) 

Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Marca  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 1,80 l/s, Hp = 20 mCA, P1p = 1.1 

kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 
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în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 1,80 l/s 

 Debit pro pomp  : 1,80 l/s 

 În l imea de pompare : 20,00 m 

 Num r de pompe : 2 
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 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 1.1 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Sta ia de pompare Port (UAT Marca) 
Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Port  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata cu 

(1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 1,87 l/s, Hp = 65 mCA, P1p = 3 kW 

şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  potabila  
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conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . Compus din 

pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate în paralel, 

versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un convertizor de 

frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din o el inoxidabil 

montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate dispozitivele de 

m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 1,87 l/s 

 Debit pro pomp  : 1,87 l/s 
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 În l imea de pompare : 65,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 3 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

 

UAT MESEŞENII DE JOS 

Alimentare cu ap  
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 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Aghireş, Meseşenii de Jos); 

 conduct  aduc iune: 8175 m (Aghireş - 70 m, Meseşenii de Jos - 8105 m); 

 sta ie de pompare: 1 buc. 

Sta ia de pompare Aghires + Mesesenii de Sus (UAT Meseşenii de Jos) 
Pentru   asigurarea   debitului   si   presiunii   necesare   alimentarii   rezervoarelor   

aferente localitatilor de la Aghiresi si Meseseni de Sus a fost prevazuta o statie de 

pompare. Statia de pompare va fi echipata cu (2+1) electropompe, cu caracteristicile grup 

pompare: Q1p = 6,00 l/s, Hp = 70 mCA, P = 7,5kW şi modul compact de pompare pentru 

ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, 

pentru racordare direct  sau indirect . Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  

presiune, cu aspira ie normal , racordate în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la 

care fiecare pomp  dispune de un convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de 

racordare, cu sistem de conducte din o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate 

de comand /reglaj cu toate dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  
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 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 6,00 l/s 

 În l imea de pompare : 70,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 7,5 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta   de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 
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 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

 

UAT MIRŞID 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Mirşid); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 6120 m (Mirşid - 3070 m, 

Moigrad - 3050 m); 

 sta ie de pompare nou : 2 buc (Moigrad); 

 extindere re ea de distribu ie: 4168 m (Moigrad); 

 sta ie clorinare: 1 buc (Moigrad); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Moigrad). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 
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 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Statia de pompare Moigrad (UAT Mirşid) 
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Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Moigrad a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi echipata 

cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 0,74 l/s, Hp = 20 mCA, P1p = 

055 kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  
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Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 0,74 l/s 

 Debit pro pomp  : 0,74 l/s 

 În l imea de pompare : 20,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 0.55 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 
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 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Sta ia de pompare a apei potabile - distribu ie cuprinde: 

 un grup de pompare pentru apa potabila (1+1) având Q=3.6-10 mc/h, H=50 mcA, 

N=3.0-5.0 Kw si un hidrofor cu volumul V=100 l, Pn 10; pentru func ionare 

automatizat  

 modul de comunicare si automatizare 

 vas hidrofor V=100 l, Pmax = 10 bar. Vasul hidrofor are diametrul D= 480 mm si 

în lțimea de 835 mm, având greutatea de 27 Kg, fiind prev zut cu racord Dn 50 

mm; 

 electropomp  submersibil  având urm toarele caracteristici Q=5.4 mc/h, H=5 mcA, 

N=1,5 Kw. Electropomp  prev zut  pentru evacuarea apei provenit  de la goliri şi 

neetan eit i, montat  în baş . 

Grupul de pompe este alimentat direct din conducta de distribuție. Pe conductele 

de aspira ie şi de refulare sunt montate arm turi şi clapete de re inere. Refularea grupului 

de electropompe este comun  şi se racordeaz  în conducta de distribuție nou proiectat . 

Hidroforul V = 100 l se monteaz  pe colectorul de refulare a pompelor. 

Func ionarea pompelor este automatizat  pe trepte de presiune şi presiunea de 

regim. Pompele au şi posibilitatea de pornire/oprire manual  de pe panoul de 

automatizare al pompelor. Toate pompele se opresc automat la presiune maxima de 6 

bar. Hidroforul cu membran  se monteaz  pe refularea pompelor prin intermediul unei 

conducte prev zut  cu robinet de izolare. Hidroforul are rolul de a asigura funcționarea 

electropompelor automatizat, asigurând necesarul de apa in toate punctele de consum 

( inând cont şi de varia iile importante în timp între valorile maxime si minime ale 

consumului de apa). Hidroforul comand  pornirea/oprirea pompelor. Utilizarea hidroforului 

duce la evitarea pornirilor repetate ale pompelor şi, implicit, la evitarea uzurii timpurii a 

pompelor şi a automatelor de pornire a acestora. 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarea se face prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Ortelec se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7 mm, L=12 m, coordonate X=363374.4977, 

Y=635355.5524. 
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UAT N PRADEA 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (N pradea); 

 racord la conducta de aduc iune Someş Odorhei-N pradea (Someş-Gurusl u, 

Traniş); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 11708 m (N pradea - 11658 m, 

Someş-Gurursl u - 50 m); 

 extindere re ea distribu ie: 12676 m (Someş-Gurusl u - 6224 m, Traniş - 6452 m); 

 sta ie clorinare: 1 buc (Someş-Gurusl u); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Someş-Gurusl u). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 
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 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarea se face prin foraj orizontal dirijat. 

Subtraversarea afluentului raului Somes se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4 mm, L=30 m, coordonate X= 371163.4, Y= 647319.8. 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 1
94

 

Subtraversarea raului Vadurele se face in  tub de protectie din PEID DN225x13,4 

mm, L=20,5 m, coordonate X=371846.7, Y= 649551.1.  

 

UAT NUŞFAL U 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Bilghez); 

 conduct  de transport de la aduc iune la gospod ria de ap  existent : 40 m 

(Nuşfal u); 

 conduct  de transport: 4230 m (Bilghez); 

 re ea de distribu ie: 360 m (Bilghez); 

 sta ie clorinare: 1 buc (Bilghez); 

 sta ie de pompare ap  potabil : 1 buc (Bilghez); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Bilghez); 

 reabilitare rezervor înmagazinare a apei (1 x V=500 mc Nuşfal u). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 1
95

 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 
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Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare Bilghez (UAT Nuşfal u) 
Pentru asigurare debitului si presiuni necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Bilghez a fost prevazut  o statie de pompare. Sta ia de pompare va fi echipata 

cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 1,30 l/s, Hp = 100 mCA, P1p = 

5.5 kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu ap  

potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  
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 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii 

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 1,30 l/s 

 Debit pro pomp  : 1,30 l/s 

 În l imea de pompare : 100,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 5.5 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 
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 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 

 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

 

UAT PERICEI 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Pericei); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor existent: 500 m (Pericei); 

 re ea de distribu ie: 3400 m (Pericei); 

 sta ie clorinare: 1 buc (Pericei); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=300 mc Pericei). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 
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 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 
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Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare  a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea afluent al raului 

Crasna se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=6 m, coordonate X= 

339077.471, Y= 637471.263. Subtraversarea afluent al raului Crasna se face in tub de 

protectie din PEID DN225x13,4mm, L=6 m, coordonate X= 339256.627, Y= 637433.307. 

Subtraversarea afluent al raului Crasna se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=6 m, coordonate X= 339369.954, Y= 637922.028. 

 

UAT ROMÂNAŞI 
Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Românaşi); 

 racord la sistemul de alimentare cu ap  al localit ii Românaşi (Cium rna); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 6290 m (Românaşi - 1055 m, 

Cium rna - 5235 m); 

 re ea de distribu ie nou : 5328 m (Cium rna); 

 sta ie clorinare: 1 buc; 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=100 mc Cium rna). 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea afluent al raului 

Ciumarna se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=12 m, coordonate 

X=359129.5609, Y= 626551.2051. Subtraversarea raului Ciumarna se face in tub de 

protectie din PEID DN225x13,4mm, L=16.5 m, coordonate X= 358404.0465, 

Y=626527.7828. Subtraversarea raului Ciumarna se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=12,5 m, coordonate X= 358248.3482, Y= 626467.1679. 

Subtraversarea raului Ciumarna se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, 

L=19 m, coordonate X= 358122.9522, Y= 626463.5151. Subtraversarea raului Ciumarna 

se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=17 m, coordonate X= 

357966.3326, Y= 626419.8048. 
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UAT SÂNMIHAIU ALMAŞULUI 
Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Sânmihaiu Almaşului, Sânt  M ria, 

Bercea); 

 conduct  de aduc iune: 7727 m (Sânmihaiu Almaşului - 839 m, Sânt  M ria - 6888 

m); 

 sta ie de pompare nou : 1 buc (Sânt  M ria); 

 re ea de distribu ie nou : 22397 m (Sânmihaiu Almaşului - 14294 m, Sânt  M ria - 

4415 m, Bercea - 3688 m); 

 sta ie clorinare: 2 buc (Sânmihaiu Almaşului - 1 buc, Sânt  M ria - 1 buc); 

 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=200 mc Sânmihaiu Almaşului, 1 x V=100 mc 

Sânt  M ria). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 
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 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Sta ia de pompare Sânt  M ria (UAT Sânmihaiu Almaşului)  
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Pentru asigurarea debitului si presiunii necesare alimentarii rezervorului aferent 

localitatii Sânt  M ria  a fost prevazuta o statie de pompare. Statia de pompare va fi 

echipata cu (1+1) electropompe, cu caracteristicile/pompa: Q1p = 1,70 l/s, Hp = 70mCA, 

P1p = 3kW şi modul compact de pompare pentru ridicarea presiunii pentru alimentare cu 

ap  potabila  conform DIN 1988 şi DIN EN 806, pentru racordare direct  sau indirect . 

Compus din pompe centrifuge verticale de înalt  presiune, cu aspira ie normal , racordate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanic , la care fiecare pomp  dispune de un 

convertizor de frecven . Gata asamblat, preg tit de racordare, cu sistem de conducte din 

o el inoxidabil montat pe cadru de baz , incl. unitate de comand /reglaj cu toate 

dispozitivele de m surare şi de reglaj necesare. 

Dotare şi func ii 

 Pompe centrifuge de înalt  presiune, din o el inoxidabil,  

 Rame din o el galvanizat electrolitic, cu amortizoare de vibra ii cu în l ime reglabil  

pentru izolare fonic  

 Van  de izolare pe aspira ia şi pe refularea fiec rei pompe 

 Clapet  de re inere pe refularea fiec rei pompe 

 Vas sub presiune cu membran  8 l, PN16 incl. arm tur  de trecere 

 Senzor de presiune (4-20 mA), refulare 

 Manometru, refulare 

 Comand  automat  a pompei prin intermediul panoului de automatizare 

 Display tactil cu afişaj grafic complet,  

 Afişarea st rii pompei şi a valorii efective a presiunii 

 Întrerup tor principal cu posibilitate de încuiere 

 Se poate selecta func ionarea cu / f r  pomp  de rezerv  

 Contorizarea timpului de func ionare pentru fiecare pomp  

 Contor ore de func ionare pentru întreaga instala ie 

 Contorizarea intervalelor de comutare pentru fiecare pomp  

 Contor al intervalelor de comutare pentru întreaga instala ie 

 Registru de avarii  

 Automatizare complet automat  pentru 1 pân  la 6 pompe cu frecven  reglat , prin 

intermediul compara iei valoare impus /valoare efectiv  



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 2
04

 

Electropompa va avea urmatoarele caracteristici minimale: 

 Fluid pompat : Apa 100 % 

 Debit : 1,70 l/s 

 Debit pro pomp  : 1,70 l/s 

 În l imea de pompare : 70,00 m 

 Num r de pompe : 2 

 Pomp  de rezerv  da/nu : Da 

 Temperatura agentului pompat : 10 °C 

 Temperatura min. a fluidului pompat : 3 °C 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 50 °C 

 Presiunea maxim  de serviciu : 16 bar 

 Presiune de alimentare max. : 10 bar 

 Temperatur  ambiant  max. : 40 °C 

 Re ea de alimentare : 3~400V/50 Hz 

 Putere nominal  P2 : 3 kW 

 Grad de protec ie panou de alarmare: IP 54 

 Grad de protec ie instala ie : IP 54 

 Racord conduct  la aspira ie : 2½'' 

 Racord conduct  pe refulare : 2½'' 

Pentru monitorizarea functionarii statiei de pompare, aceasta va fi dotata cu 

echipament automatizare, care va urmari: 

 functionarea manuala/automata a electropompelor; 

 preluarea  semnalelor  de  functionare,  respectiv  avarie  si  transmiterea  lor  la  

dispecerat. Se va realiza si comanda optionala a pornirii electropompelor; 

 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (1 punct de masura), 

utilizand un traductor specializat cu transmiterea informatiei la dispecerat; 

 in cazul în care senzorul de presiune inregistreaza o presiune ridicat  pe conducta 

de refulare pompa trebuie s  fie oprita; 

 in cazul unui nivel sc zut al apei în rezervor, pompele vor porni automat si cu 

posibilitatea actionarii prin intermediul dispeceratului; 
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 in cazul în care se inregistreaza un nivel sc zut în rezervor, se va declansa o 

alarm  acustic ; Va exista un buton general oprire de urgen . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea afluentului raului 

Valea Mare se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=22 m, coordonate X= 

368352.0320, Y= 616820.3786. Subtraversarea afluentului raului Valea Mare se face in 

tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X= 368344.5217, Y= 

616807.5709. Subtraversarea raului Valea Mare se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=20 m, coordonate X= 367800.0176, Y= 617277.7740. Subtraversarea 

raului Valea Mare se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=22,5 m, 

coordonate X= 367783.3573, Y= 617280.2505. Subtraversarea afluentului raului Valea 

Mare se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=26 m, coordonate X= 

366933.5217, Y= 617893.4228. Subtraversarea afluentului raului Valea Mare se face in 

tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=22 m, coordonate X=366924.3359, Y= 

617881.7238. 

Subtraversarea raului Sânt  M ria se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=20 m, coordonate X=362393.2, Y= 615512.4. Subtraversarea raului 

Santa Maria se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=24 m, coordonate X= 

362176.6, Y= 615457.0. Subtraversarea raului Sânt  M ria se face in tub de protectie din 

PEID DN225x13,4mm, L=16 m, coordonate X= 362248.6, Y= 615447.2. Subtraversarea 

raului Santa Maria se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=5 m, 

coordonate X= 362216.1, Y=615456.1. Subtraversarea raului Sânt  M ria se face in tub 

de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X= 361989.5, Y= 615324.4. 

Subtraversarea raului Sânt  M ria se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, 

L=10 m, coordonate X= 361872.5, Y= 615189.7. Subtraversarea raului Sânt  M ria se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=8 m, coordonate X= 361803.4, Y= 

615114.6. Subtraversarea raului Sânt  M ria se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=8 m, coordonate X= 361718.7, Y= 615076.9. 

Subtraversarea raului Sânt  M ria se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=27 m, coordonate X=363078.8, Y= 615916.8. Subtraversarea raului 

Sânt  M ria se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=9 m, coordonate X= 
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363464.5, Y= 616095.7. Subtraversarea raului S nt  M ria se face in tub de protectie din 

PEID DN225x13,4mm, L=21 m, coordonate X= 363588.7, Y= 616104.4. 

 

UAT S RM ŞAG 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (S rm şag); 

 conduct  aduc iune: 2765 m (S rm şag). 

Ap  uzat  

 m rirea capacit ii sta iei de epurare:  SEAU S rm şag; 

 conduct  refulare: 940 m; 

 extindere re ea de canalizare: 883 m (S rm şag). 

Investi iile propuse la sta ia de epurare a apelor uzate de la S rm şag au fost 

propuse cu scopul m ririi capacit ii acesteia de la 5000 l.e. la 9355 l.e., astfel încât s  

poat  fi preluat  apa uzat  rezultat  de la localit ile Bobota şi Derşida din UAT Bobota şi 

Nuşfal u din UAT Nuşfal u, ap rute odat  cu realizarea re elelor de canalizare. 

Lucr rile propuse şi descrise în cele ce urmeaz  vor fi realizate pe amplasamentul 

sta iei de epurare a apelor uzate existente la S rm şag. 

Obiectele tehnologice ale sta iei de epurare sunt (Anexa 1): 

 linia apei 

 canal de intrare cu deversor; 

 gr tare rare; 

 debitmetru pentru m surarea influentului; 

 bazin de reten ie cu prea-plin; 

 sta ie de pompare ap  uzat ; 

 debitmetru electromagnetic pentru m surarea debitului la intrare în sta ia de 

epurare; 

 instala ii compacte de sitare fin , deznisipare şi separare de gr simi; 

 punct de prelevare probe pentru influent; 

 camer  distribu ie cu deversor pentru bazinele cu n mol activat; 

 bazine de aerare cu n mol activat pentru nitrificare - denitrificare; 

 sta ie de suflante; 
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 camer  de distribu ie pentru decantoarele secundare; 

 decantoare secundare; 

 sta ie de pompare ap  tehnologic ; 

 unit i de stocare şi dozare precipitant pentru defosforizare chimic ; 

 debitmetru pentru m surarea debitului la ieşire; 

 punct de prelevare probe pentru efluent. 

 linia n molului 

 sta ie de pompare n mol recirculat şi în exces; 

 bazin stocare şi omogenizare n mol în exces; 

 sta ie de pompare pentru alimentarea insta iei de îngroşare; 

 instala ii pentru îngroşarea mecanic  a n molului în exces; 

 bazin tampon n mol îngroşat (inclusiv de la celelalte sta ii de epurare); 

 sta ie de pompare pentru alimentarea instala iei de deshidratare cu n mol îngroşat; 

 instala ii pentru deshidratarea mecanic  a n molului îngroşat; 

 depozit n mol deshidratat; 

 sta ie de pompare supernatant. 

 instala ii anexe 

 central  termic ; 

 cl dire administrativ , laborator şi dispecerat; 

 post transformare; 

 re ea de alimentare cu ap  potabil ; 

 re ea intern  de canalizare. 

Caracteristicile tehnice ale sta iei de epurare a apelor uzate de la S rm şag sunt 

descrise în tabelul de mai jos. 

 

Tabel 9. Caracteristicile tehnice ale sta iei de epurare de la S rm şag 

Solicitare S rm şag 

Suprafa  ocupat  definitiv 4125 mp 

Suprafa  ocupat  temporar 300 mp 

Capacitate proiectat  9355 l.e. 

Debite proiectate (m3/zi) 
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Pentru deversarea apelor epurate, la sta ia de epurare a apelor uzate de la 

S rm şag se va folosi conducta de desc rcare existent .  

 

UAT SOMEŞ-ODORHEI 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Someş-Odorhei); 

 conduct  aduc iune: 90 m (Someş-Odorhei). 

 

UAT S L IG 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (No ig); 

 conduct  aduc iune nou : 104 m (No ig); 

 re ea distribu ie nou : 8464 m (No ig); 

 sta ie clorinare: 1 buc (No ig); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc No ig). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

Quhmax 1751,26 

Quzimed 673,56 

Quhmin 262,69 

Quzimax 875,63 

Ponderea apelor menajere 100% 
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 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 
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 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Inau se face 

in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X=365001.378, 

Y=653285.332. Subtraversarea raului Inau se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=15 m, coordonate X= 365219.173, Y= 653219.582. Subtraversarea 

raului Inau se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=12m, coordonate 

X=365326.557, Y= 653233.138. Subtraversarea raului Inau se face in tub de protectie din 

PEID DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 365817.491, Y=653285.591. 

 

UAT SURDUC 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Surduc, Cristol el, Tih u); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 3963 m (Surduc - 1771 m, 

Cristol el - 690 m, Tih u - 1502 m); 

 extindere re ea distribu ie: 25119 m (Surduc - 11921 m, Cristol el - 3955 m, Tih u - 

9243 m); 

 sta ie clorinare: 3 buc (Surduc - 1 buc, Cristol el - 1 buc, Tih u - 1 buc); 

 rezervor înmagazinare: 3 buc (1 x V=200 mc Surduc, 1 x V=100 mc Cristol el, 1 x 

V=200 mc Tih u). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 
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referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  
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Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Solona se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=30 m, coordonate X= 375411.3129, 

Y= 641105.3801. Subtraversarea raului Solona se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=35 m, coordonate X= 375276.9374, Y= 641171.3905. Subtraversarea 

raului Solona se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=25m, coordonate X= 

375267.4943, Y= 641184.0813. 

Subtraversarea afluent al raului Cristotel se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 379264.6, Y= 639526.3. 

Subtraversarea raului Almas se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, 

L=75 m, coordonate X= 373106.1, Y=637582.4. Subtraversarea afluent al raului Almas se 

face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=9m, coordonate X= 373580.0, Y= 

373580.0. Subtraversarea raului Almas se face in tub de protectie din PEID 

DN225x13,4mm, L=9 m, coordonate X= 373852.9, Y= 637680.0. Subtraversarea afluent 
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al raului Almas se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=6m, coordonate 

X=373960.4, Y=637690.1. 

 

UAT VALC U DE JOS 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Valc u de Jos); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor existent: 6841 m (Valc u de Jos); 

 reabilitare rezervor înmagazinare a apei (1 x V=300 mc Valc u de Jos). 

 

UAT VÂRŞOL  

Alimentare cu ap  

 c min de racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Vârşol ); 

 conduct  de transport de la aduc iune la rezervor: 50 m (Vârşol +Recea); 

 re ea distribu ie: 5345 m (Vârşol ); 

 sta ie clorinare propus  spre reabilitare: 1 buc (Vârşol ); 

 rezervor înmagazinare: 1 buc (1 x V=200 mc Vârşol ). 

Sta ia de clorinare va fi amplasat  pe suprafa a de teren aferent  rezervorului de 

înmagazinare propus. Luând în considerare datele preliminare referitoare la chimismul 

apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  clorinarea apei. Pentru 

clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în conducta de aduc iune, 

astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  practicat  pentru 

dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 

 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 
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 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 

recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 
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Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarea se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea raului Varsolt se 

face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=45 m, coordonate X= 341822.507, 

Y= 634988.459. 

 

UAT ZIMBOR 

Alimentare cu ap  

 racord la conducta de aduc iune Cluj-S laj (Zimbor, Chendremal); 

 racord la Zimbor (Şutoru, Sâncraiu Almaşului); 

 conduct  de transport la rezervor: 4305 m (Zimbor - 730 m, Sâncraiu Almaşului - 

3575 m); 

 re ea de distribu ie: 19421 m (Zimbor - 6688 m, Chendremal - 2883 m, Şutoru - 

3479 m, Sâncraiu Almaşului - 6371 m); 

 sta ie clorinare: 2 buc (Zimbor - 1 buc, Sâncraiu Almaşului - 1 buc); 

 rezervor înmagazinare: 2 buc (1 x V=100 mc Zimbor, 1 x V=100 mc Sâncraiu 

Almaşului). 

Sta iile de clorinare vor fi amplasate pe suprafa ele de teren aferente 

rezervoarelor de înmagazinare propuse. Luând în considerare datele preliminare 

referitoare la chimismul apei i prevederile STAS 1342/1991, s-a considerat necesar  

clorinarea apei. Pentru clorinarea apei s-a adoptat soluția tehnic  de injectare a clorului în 

conducta de aduc iune, astfel ca la intrarea în rezervor apa sa fie clorinat . Solu ia tehnic  

practicat  pentru dezinfectarea apei este cea cu utilizarea hipocloritului de sodiu -NaOCI. 

Sistem de dozare hipoclorit pentru dezinfectia apei la o presiune de max 10 bar, 

format din: 

 pompa dozatoare de capacitate max 2.5 l/h la max 10 bar cu ajustare digitala a 

dozei de hipoclorit si control automat al dozarii in functie de semnalul primit de la un 

contor de apa cu impulsuri debitmetru. Instala ia de dozare cuprinde: 

 cablu semnal intrare 4-20 mA; 

 furtun hipoclorit din PE de tip 4/6 mm cu lungimea de 10 m; 
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 rezervor stocare hipoclorit de capacitate 100 L; 

 robinet golire tanc; 

 mixer manual pentru a evita depunerile ce pot ap rea de la hipoclorit; 

 supap  multifunc ional  compact  cu rol de men inere constant  a contrapresiunii, 

antisifonare, reducerea manual  a presiunii; 

 linie rigid  de aspira ie cu semnal de gol; 

 unitate de injec ie prev zut  cu dispozitiv special pentru lichide ce pot cristaliza 

(exhipoclorit); 

 sistem preasamblat de m sur  şi control on-line a valorii de clor rezidual din ap  

detratat; 

 dispozitiv de prelevare prob  ap  de analiz ; 

 pompa prelevare dac  presiunea nu este suficient ; 

 furtun celula de m sura din PVC de 10m tip 6/12 ranforsat; 

 unitate compact  pentru integrarea pompei in sistem de telegestiune tip Profibus. 

NaOCI este aprovizionat şi depozitat în recipien i din plastic, închişi ermetic. 

Instala ia de dozare şi consum este alc tuit  dintr-un recipient con inând NaOCI pentru 

consum din care aspir  o pomp  dozatoare care preia debitul necesar, reglat pentru doza 

necesar  asigur rii concentra iei de Cl în apa de tratat.  

Construc iile sta iilor de clorinare vor fi de tip container, rezistente la solicit rile 

normate conform normativelor în vigoare - recipien ii vor fi manevra i manual, vor fi aşeza i 

pe un rând, cu spa ii de circula ie de min. 80 cm. 

Incintele sta iilor de clorare cu NaOCI vor fi organizate pentru a cuprinde: 

 spa ii func ionale in care se afl  pompele dozatoare şi recipien ii de consum. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic , pentru un debit de primenire a 

volumului în timp de o or ; 

 spa iul de depozitare care ad posteşte recipien ii din plastic cu NaOCI - solu ie. 

Camera va avea instala ii de ventilare mecanic ; 

 camera pentru personalul de exploatare. 

Sta iile de clorinare vor fi amenajate în cl diri de tip construcție monobloc 

(container) ce vor avea dimensiunile la interior (L x l x h) de 6 x 2.5 x 2.5 m. Pardoseala va 

fi realizat  din materiale antiacide, cu pant  spre o baş  ce poate colecta con inutul unui 
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recipient spart şi al solu iei de neutralizare. Este util ca s  existe un recipient gol, liber, in 

care s  se recupereze cea mai mare parte a hipocloritului risipit. 

Toat  opera iunea se va face cu sistemul de ventila ie în func iune şi cu 

echipamentul de protec ie. Cl direa are o bun  protec ie termic . Toate înc perile vor fi 

echipate cu instalații de înc lzire pe timp de iarn . 

Lucr ri de traversare a cursurilor de ap  

Subtraversarile se fac prin foraj orizontal dirijat. Subtraversarea afluent al raului 

Dolu se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=40 m, coordonate 

X=368018.4398, Y= 613023.4141. Subtraversarea raului Dolu se face in tub de protectie 

din PEID DN225x13,4mm, L=40 m, coordonate X= 367976.8617, Y=613085.9062. 

Subtraversarea raului Sancraiu Almasului se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 374229.5, Y= 607587.4. Subtraversarea raului 

Sancraiu Almasului se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=10 m, 

coordonate X= 374188.2, Y= 607608.3. 

Subtraversarea raului Sancraiu Almasului se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=10 m, coordonate X= 374330.9, Y= 607552.2. Subtraversarea raului 

Sancraiu Almasului se face in tub de protectie din PEID DN180x10,7mm, L=20 m, 

coordonate X= 374465.9, Y= 607434.8. 

Subtraversarea afluent al raului Dolu se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=22,5 m, coordonate X= 368039.9941, Y= 614303.2881. 

Subtraversarea raului Dolu se face in tub de protectie din PEID DN225x13,4mm, L=25 m, 

coordonate X= 368024.1569, Y= 614306.0322. 

Subtraversarea afluent al raului Dolu se face in tub de protectie din PEID 

DN180x10,7mm, L=20 m, coordonate X=367049.1155, Y= 611279.9074. 

În UAT B lan şi în UAT Carastelec sunt propuse doar lucr ri aferente conductei şi a 

ramifica iilor principale de aduc iune. Lucr rile propuse în UAT B lan şi în UAT Carastelec 

sunt incluse la descrierea conductei de aduc iune. 

 

Descrierea organiz rilor de şantier şi a cerin elor de utilizare a terenurilor 
Pe perioada de desf şurare a execu iei lucr rilor este necesar  realizarea unor 

organiz ri de şantier, unde se vor depozita materialele necesare execu iei lucr rilor, 

deşeurile rezultate din execu ie şi unde vor fi amplasate containerul mobil pentru vestiar, 
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containerul pentru portar, punctul PSI. La nivelul organiz rilor de şantier va fi amenajat  o 

zon  pentru gararea autovehiculelor şi utilajelor folosite la execu ia lucr rilor şi vor fi 

amplasate grupuri sanitare cu toalete ecologice.  

Localizarea organiz rilor de şantier va fi stabilit  de c tre executantul lucr rilor prin 

documenta ia tehnic  de organizare a execu iei, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. Amplasamentele vor fi avizate de c tre autorit ile publice locale, înainte ca 

lucr rile s  fie demarate. Se va urm ri amplasarea cu prioritate a organiz rilor de şantier 

pe terenuri din intravilan, care nu prezint  niciun fel de valoare conservativ  şi nu se 

situeaz  în proximitatea unor factori sensibili. Se va urm ri, de asemenea, amplasarea 

organiz rilor de şantier în proximitatea fronturilor de lucru. Organiz rile de şantier ocup , 

în general, suprafe e de 200 - 300 mp şi vor fi amenajate pe terenuri proprietate public . 

În prima faz  se va decoperta stratul vegetal pe suprafa a aferent , dup  care se 

va aşterne un strat de balast. Incinta amenajat  va fi împrejmuit  pe durata execu iei 

lucr rilor.  

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în organizarea de şantier se 

vor  adopta urm toarele m suri: 

 ocuparea unor areale de teren pe a c ror suprafa  exist  vegeta ie ierboas  

pu in ; 

 platforma destinat  organiz rii de şantier va fi balastat ;  

 deşeurile rezultate pe perioada de construc ie (menajere şi tehnologice) se vor 

colecta şi depozita temporar în loca ii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate 

sau valorificate prin firme specializate şi autorizate; 

 pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi 

vibra iilor se va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe 

amplasamentul organiz rii de şantier.   

Situa ia amenaj rii organiz rilor de şantier pe fiecare UAT este prezentat  în cele 

ce urmeaz : 

 Tabel 10. Situa ia suprafe elor ocupate de organiz rile de şantier pe UAT-uri  

Nr. 
Crt. 

UAT 
Num r 

organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri de 
şantier (mp) 

Total suprafa  
ocupat  cu 

organiz ri de 
şantier (mp) 
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Nr. 
Crt. 

UAT 
Num r 

organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri de 
şantier (mp) 

Total suprafa  
ocupat  cu 

organiz ri de 
şantier (mp) 

1 Cluj-Napoca 40 200 8000 
2 Dej 11 200 2200 
3 Huedin 10 200 2000 
4 Gherla 2 200 400 
5 Sânmartin 4 200 200 
6 aga 1 300 300 
7 Buza 1 300 300 
8 C tina 1 300 300 
9 Mica 4 200 800 

10 C şeiu 2 200 400 
11 Chiuieşti 3 200 600 
12 Unguraş 3 200 600 
13 Bobâlna 3 200 600 
14 Chinteni 2 200 400 
15 Vultureni 2 200 400 
16 Aşchileu 4 200 800 
17 Sic 1 200 200 
18 Bon ida 2 200 400 
19 Iclod 3 200 600 
20 Cuzdrioara 2 200 400 
21 Recea-Cristur 9 200 1800 
22 Apahida 6 200 1200 
23 Cojocna 2 200 400 
24 Ceanu Mare 1 200 200 
25 Feleacu 2 200 400 
26 Baciu 1 200 200 
27 Gârb u 2 200 400 
28 Aghireşu 7 200 1400 
29 Floreşti 3 200 600 
30 Gil u 1 200 200 
31 C puşu Mare 3 200 600 
32 B işoara 1 200 200 
33 Sâncraiu 1 200 200 
34 Poieni 2 200 400 
35 Izvoru Crişului 2 200 400 
36 Cehu Silvaniei 4 300 1200 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 2
20

 

Nr. 
Crt. 

UAT 
Num r 

organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri de 
şantier (mp) 

Total suprafa  
ocupat  cu 

organiz ri de 
şantier (mp) 

37 Hereclean 3 300 900 
38 Mirsid 1 300 300 
39 Vârşol  1 300 300 
40 Horoatu Crasnei 2 300 600 
41 B nişor 2 300 600 
42 Cizer 2 300 600 
43 Pericei 1 300 300 
44 Dragu 2 300 600 
45 Hida 1 300 300 
46 Sânmihaiu Almaşului 3 300 900 
47 Zimbor 4 300 1200 
48 Românaşi 1 300 300 
49 Surduc 3 300 900 
50 Buciumi 4 300 1200 
51 Cristol  2 300 600 
52 B beni 2 300 600 
53 Bobota 3 300 900 
54 S rm şag 1 300 300 
55 M erişte 6 300 1800 
56 Ip 2 300 600 
57 Halm şd 1 300 300 
58 N pradea 2 300 600 
59 S l ig 1 300 300 
60 Boghiş 1 300 300 
61 Nuşfal u 1 300 300 
62 Zal u 1 200 200 
63 Şimleul Silvaniei 1 200 200 
64 Jibou 1 200 200 
65 Lozna 

1 600 600 
66 Letca 
67 Agrij 1 600 600 
68 Crasna 1 600 600 

69 Creaca 1 600 600 

70 Marca 1 600 600 
71 Valc u de Jos 1 600 600 
72 Meseşenii de Jos 1 600 600 
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Nr. 
Crt. 

UAT 
Num r 

organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri de 
şantier (mp) 

Total suprafa  
ocupat  cu 

organiz ri de 
şantier (mp) 

73 Cam r 1 600 600 
74 Someş-Odorhei 1 600 600 
75 B lan 1 600 600 
76 Carastelec 1 600 600 
77 Almaşu 

1 900 900 
78 Fildu de Jos 

 

În ceea ce priveşte localizarea organiz rilor de şantier, în tabelul de mai jos sunt 

prezentate coordonatele STEREO 1970 propuse ale organiz rilor de şantier. Analiza 

acestora în raport cu distribu ia ariilor naturale de interes comunitar a pus în eviden  

faptul c  amplasamentele organiz rilor de şantier nu se suprapun cu arii naturale 

protejate. 

Tabel 11. Coordonatele propuse ale organiz rilor de şantier 

Nr. 
Crt. UAT 

Num r organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri 
de şantier 

(mp) 

Coordonate STEREO 1970 

X1 Y1 

1 Cluj-Napoca 

Organizare şantier 1 200 388,167.416 583,607.394 

Organizare şantier 2 200 388,530.960 584,335.971 

Organizare şantier 3 200 388,258.323 583,479.772 

Organizare şantier 4 200 391,321.918 581,680.535 

Organizare şantier 5 200 390,866.988 589,736.176 

Organizare şantier 6 200 391,072.367 589,555.414 

Organizare şantier 7 200 387,806.809 588,290.719 

Organizare şantier 8 200 394,184.560 588,239.998 

Organizare şantier 9 200 393,309.502 592,396.583 

Organizare şantier 10 200 392,570.379 590,061.643 

Organizare şantier 11 200 394,352.233 590,025.926 

Organizare şantier 12 200 395,825.332 591,483.719 

Organizare şantier 13 200 390,049.465 589,831.005 

Organizare şantier 14 200 389,024.047 584,578.676 

Organizare şantier 15 200 393,848.605 585,828.690 

Organizare şantier 16 200 394,351.675 585,403.258 
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Nr. 
Crt. UAT 

Num r organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri 
de şantier 

(mp) 

Coordonate STEREO 1970 

X1 Y1 

Organizare şantier 17 200 393,672.962 586,871.226 

Organizare şantier 18 200 393,579.082 586,391.285 

Organizare şantier 19 200 394,208.740 586,456.520 

Organizare şantier 20 200 392,440.710 587,262.458 

Organizare şantier 21 200 390,722.476 586,938.915 

Organizare şantier 22 200 389,281.482 586,421.824 

Organizare şantier 23 200 391,810.694 586,833.587 

Organizare şantier 24 200 393,410.287 591,708.239 

Organizare şantier 25 200 391,665.492 593,482.174 

Organizare şantier 26 200 395,634.490 584,634.467 

Organizare şantier 27 200 395,211.010 588,149.825 

Organizare şantier 28 200 392,038.436 589,494.075 

Organizare şantier 29 200 392,543.546 589,674.664 

Organizare şantier 30 200 396,192.596 583,250.418 

Organizare şantier 31 200 396,615.545 584,111.026 

Organizare şantier 32 200 392,331.540 588,402.834 

Organizare şantier 33 200 390,343.560 588,448.137 

Organizare şantier 34 200 392,781.971 586,990.264 

Organizare şantier 35 200 393,630.014 588,386.304 

Organizare şantier 36 200 396,216.950 588,061.970 

Organizare şantier 37 200 389,427.411 585,379.982 

Organizare şantier 38 200 392,705.732 585,199.400 

Organizare şantier 39 200 392,902.105 584,922.892 

Organizare şantier 40 200 389,770.068 585,636.696 

2 Dej 

Organizare şantier 1 200 406186.669 629853.024 

Organizare şantier 2 200 413734.264 628387.729 

Organizare şantier 3 200 413904.200 626961.291 

Organizare şantier 4 200 414733.817 625814.152 

Organizare şantier 5 200 414733.817 625814.152 

Organizare şantier 6 200 414733.817 625814.152 

Organizare şantier 7 200 411701.784 629471.963 

Organizare şantier 8 200 416291.056 629503.017 

Organizare şantier 9 200 414733.817 625814.152 
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Nr. 
Crt. UAT 

Num r organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri 
de şantier 

(mp) 

Coordonate STEREO 1970 

X1 Y1 

Organizare şantier 10 200 414733.817 625814.152 

Organizare şantier 11 200 414733.817 625814.152 

3 Huedin 

Organizare şantier 1 200 347,705.720 599,226.714 

Organizare şantier 2 200 348,027.568 598,340.486 

Organizare şantier 3 200 348,455.814 597,934.532 

Organizare şantier 4 200 349,055.445 597,439.944 

Organizare şantier 5 200 349,179.944 596,333.509 

Organizare şantier 6 200 349,859.853 597,138.362 

Organizare şantier 7 200 350,632.695 597,180.382 

Organizare şantier 8 200 350,009.293 597,818.750 

Organizare şantier 9 200 349,649.000 598,193.916 

Organizare şantier 10 200 349,622.456 599,208.885 

4 Gherla 
Organizare şantier 1 300 415973.297 613470.364 

Organizare şantier 2 300 417901.281 615319.271 

5 Sânmartin 
Organizare şantier 1 300 429392.898 612692.601 
Organizare şantier 2 300 427137.468 610689.79 

6 
aga 

Organizare şantier 1 300 432677.363 605304.333 
Organizare şantier 2 300 432914.79 607127.117 

7 Buza Organizare şantier 1 300 435957.224 601594.647 

8 C tina Organizare şantier 1 300 436062.824 598841.32 

9 Mica 

Organizare şantier 1 200 418748.321 625275.868 
Organizare şantier 2 200 418747.485 627797.440 
Organizare şantier 3 200 423758.192 629032.702 
Organizare şantier 4 200 422624.843 624756.496 

10 C şeiu 
Organizare şantier 1 200 412509.706 641343.755 

Organizare şantier 2 200 414690.956 638886.706 

11 Chiuieşti 
Organizare şantier 1 200 415016.271 644440.027 

Organizare şantier 2 200 421679.500 648931.025 

Organizare şantier 3 200 415138.010 651857.037 

12 Unguraş 
Organizare şantier 1 200 427996.981 624135.823 

Organizare şantier 2 200 428604.514 619547.520 

Organizare şantier 3 200 433274.038 620509.052 

13 Bobâlna 
Organizare şantier 1 200 397086.133 627951.824 

Organizare şantier 2 200 393915.760 625464.988 
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Nr. 
Crt. UAT 

Num r organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri 
de şantier 

(mp) 

Coordonate STEREO 1970 

X1 Y1 

Organizare şantier 3 200 393850.273 623814.655 

14 Chinteni 
Organizare şantier 1 200 393,590.803 602,127.635 

Organizare şantier 2 200 394,833.040 598,825.255 

15 Vultureni 
Organizare şantier 1 200 387,651.110 603,611.844 

Organizare şantier 2 200 388,235.357 605,571.073 

16 Aşchileu 

Organizare şantier 1 200 385108.411 610379.459 

Organizare şantier 2 200 381336.334 610953.487 

Organizare şantier 3 200 382481.796 607788.645 

Organizare şantier 4 200 388847.154 609703.513 
17 Sic Organizare şantier 1 200 416665.966 602169.329 

18 Bon ida 
Organizare şantier 1 200 407654.356 603791.112 

Organizare şantier 2 200 406747.154 601001.351 

19 Iclod 
Organizare şantier 1 200 411028.98 616474.61 

Organizare şantier 2 200 408842.78 609845.689 

Organizare şantier 3 200 409951.743 609027.476 

20 Cuzdrioara 
Organizare şantier 1 200 418679.576 629619.577 

Organizare şantier 2 200 420188.676 631385.963 

21 Recea 
Cristur 

Organizare şantier 1 200 389225.958 624543.376 

Organizare şantier 2 200 390949.584 620241.497 

Organizare şantier 3 200 387805.735 621016.936 

Organizare şantier 4 200 388450.906 626321.283 

Organizare şantier 5 200 390048.636 626467.108 

Organizare şantier 6 200 390451.994 628178.943 

Organizare şantier 7 200 387995.732 628646.811 

Organizare şantier 8 200 391916.435 631096.377 

Organizare şantier 9 200 390483.665 625563.042 

22 Apahida 

Organizare şantier 1 200 404807.147 588984.066 

Organizare şantier 2 200 401645.768 587878.23 

Organizare şantier 3 200 402541.37 589685.687 

Organizare şantier 4 200 400930.43 592763.069 

Organizare şantier 5 200 402603.305 595022.013 

Organizare şantier 6 200 403581.388 593299.74 
23 Cojocna Organizare şantier 1 200 416897.589 577619.623 
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Nr. 
Crt. UAT 

Num r organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri 
de şantier 

(mp) 

Coordonate STEREO 1970 

X1 Y1 

Organizare şantier 2 200 409890.92 584368.276 
24 Ceanu Mare Organizare şantier 1 200 418160.793 575945.114 

25 Feleacu 
Organizare şantier 1 200 398808.679 580741.402 

Organizare şantier 2 200 397973.281 580052.847 
26 Baciu Organizare şantier 1 200 388145.265 589265.642 

27 Gârb u 
Organizare şantier 1 200 374,984.132 593,462.778 
Organizare şantier 2 200 374,168.955 594,254.085 

28 Aghireşu 

Organizare şantier 1 200 371,422.118 595,423.828 

Organizare şantier 2 200 369,867.690 594,213.367 

Organizare şantier 3 200 366,467.250 596,081.693 

Organizare şantier 4 200 369,972.505 596,145.921 

Organizare şantier 5 200 370,757.227 597,825.965 

Organizare şantier 6 200 365,963.741 598,284.174 

Organizare şantier 7 200 368,617.564 597,777.627 

29 Floreşti 
Organizare şantier 1 200 387,527.401 583,695.336 

Organizare şantier 2 200 383,885.432 583,239.470 

Organizare şantier 3 200 385,267.087 585,372.761 
30 Gil u Organizare şantier 1 200 377,347.020 584,909.974 

31 C puşu Mare 
Organizare şantier 1  200 364,340.053 594,191.942 

Organizare şantier 2 200 363,226.765 592,633.973 

Organizare şantier 3 200 361,463.966 592,057.231 
32 B işoara Organizare şantier 1 200 370,201.244 560,404.797 
33 Sâncraiu Organizare şantier 1 200 343,413.736 595,043.555 

34 Poieni 
Organizare şantier 1 200 341,517.644 597,736.676 

Organizare şantier 2 200 341,340.467 597,133.220 

35 Izvoru 
Crişului 

Organizare şantier 1 200 354,319.248 595,888.900 

Organizare şantier 2 200 353,549.164 596,182.300 

36 Cehu 
Silvaniei 

Organizare şantier 1 300 3252352.42 663397.7 

Organizare şantier 2 300 3252977.8 669196.46 

Organizare şantier 3 300 3249883.67 663855.4 

Organizare şantier 4 300 3255342.12 665108.59 

37 Hereclean 
Organizare şantier 1 300 3235400.61 649217.47 

Organizare şantier 2 300 3229757.3 650665.85 

Organizare şantier 3 300 3234230.13 651467.1 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 2
26

 

Nr. 
Crt. UAT 

Num r organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri 
de şantier 

(mp) 

Coordonate STEREO 1970 

X1 Y1 

38 Mirsid Organizare şantier 1 300 3232910.54 660801.07 
39 Vârşol  Organizare şantier 1 300 3228963.85 644613.82 

40 Horoatu 
Crasnei 

Organizare şantier 1 300 3222048.14 642936.9 
Organizare şantier 2 300 3217671.67 645431.41 

41 B nişor 
Organizare şantier 1 300 3217627.29 637222.05 
Organizare şantier 2 300 3218770.43 639755.5 

42 Cizer 
Organizare şantier 1 300 3213666.12 641324.45 
Organizare şantier 2 300 3216567.16 643398.59 

43 Pericei Organizare şantier 1 300 3232151.64 640675.69 

44 Dragu 
Organizare şantier 1 300 3212316.62 681626.97 
Organizare şantier 2 300 3213919.82 683745.46 

45 Hida Organizare şantier 1 300 3214315.03 675200.99 

46 Sânmihaiu 
Almaşului 

Organizare şantier 1 300 3212085.35 672816.2 
Organizare şantier 2 300 3212375.54 667296.32 
Organizare şantier 3 300 3209973.6 665726.67 

47 Zimbor 

Organizare şantier 1 300 3207874.24 671303.89 
Organizare şantier 2 300 3206388.8 671071.45 
Organizare şantier 3 300 3209109.31 671802.71 
Organizare şantier 4 300 3203280.47 678568.71 

48 Românaşi Organizare şantier 1 300 3219419.34 665896.42 

49 Surduc 
Organizare şantier 1 300 3236651.73 678247.2 
Organizare şantier 2 300 3235639.74 680820.35 
Organizare şantier 3 300 3232945.37 676362.57 

50 Buciumi 

Organizare şantier 1 300 3211512.81 654866.71 

Organizare şantier 2 300 3214494.81 657248.58 

Organizare şantier 3 300 3209685.24 651441.2 

Organizare şantier 4 300 3212153.69 651378.17 

51 Cristol  
Organizare şantier 1 300 3232116.41 684730.96 

Organizare şantier 2 300 3232652.47 675888.82 

52 B beni Organizare şantier 1 300 3241549.73 681021.59 

Organizare şantier 2 300 3240216.07 678118.4 

53 Bobota 
Organizare şantier 1 300 3249048.4 634195.34 

Organizare şantier 2 300 3249551.56 635346.29 

Organizare şantier 3 300 3247325.63 627459.89 
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Nr. 
Crt. UAT 

Num r organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri 
de şantier 

(mp) 

Coordonate STEREO 1970 

X1 Y1 

54 S rm şag Organizare şantier 1 300 3247876.27 636931.61 

55 M erişte 

Organizare şantier 1 300 3242391.47 635010.38 

Organizare şantier 2 300 3236297.66 631203.61 

Organizare şantier 3 300 3243992.75 629866.32 

Organizare şantier 4 300 3239732.73 635627.64 

Organizare şantier 5 300 3237375.27 632014.23 

Organizare şantier 6 300 3239956.63 631820.53 

56 Ip 
Organizare şantier 1 300 3228166.62 620619.64 

Organizare şantier 2 300 3229760.96 622663.06 
57 Halm şd Organizare şantier 1 300 3224650.53 619764.72 

58 N pradea 
Organizare şantier 1 300 3242587.41 673434.08 

Organizare şantier 2 300 3244537.98 673922.43 
59 S l ig Organizare şantier 1 300 3248330.37 661996.1 
60 Boghiş Organizare şantier 1 300 3290674.29 625357.1 
61 Nuşfal u Organizare şantier 1 300 3228432.2 629854.26 
62 Zal u Organizare şantier 1 200 3228942.25 656566.59 

63 Şimleul 
Silvaniei Organizare şantier 1 200 

3230925.11 636937.14 

64 Jibou Organizare şantier 1 200 3235598.03 671161.62 
65 Lozna 

Organizare şantier 1 600 3243968.46 686926.78 
66 Letca 
67 Agrij Organizare şantier 1 600 3215075 658485.31 
68 Crasna Organizare şantier 1 600 3224311.91 642382.88 
69 Creaca Organizare şantier 1 600 3228760.98 669353.46 
70 Marca Organizare şantier 1 600 3229649.86 617754.73 

71 Valc u de 
Jos Organizare şantier 1 600 3221225.33 632376.2 

72 Meseşenii de 
Jos Organizare şantier 1 600 3223499.81 647767.29 

73 Cam r Organizare şantier 1 600 3240488.49 622444.04 

74 Someş-
Odorhei Organizare şantier 1 

600 3244040.37 670947.51 

75 B lan Organizare şantier 1 600 3223492.14 674466.16 
76 Carastelec Organizare şantier 1 600 3240157.12 628276.08 
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Nr. 
Crt. UAT 

Num r organiz ri 
de şantier 

Suprafa a 
fiec rei 

organiz ri 
de şantier 

(mp) 

Coordonate STEREO 1970 

X1 Y1 

77 Almaşu Organizare şantier 1 900 3201305.47 662273.34 
 

 

Dup  terminarea lucr rilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina grupurile 

sanitare, containerele mobile pentru vestiar şi portar, va avea loc decopertarea stratului de 

balast de pe platform , fiind utilizat pe alte amplasamente la lucr ri de rambleiere, 

readucând suprafa a de teren la starea ini ial .  

 

Tabel 12. Suprafe e ocupate temporar şi ocupate definitiv în cadrul proiectului 

Nr. 

Crt. 
Unitate administrativ-teritorial  

Suprafa a 
ocupat  temporar 

(mp) 

Suprafa a 
ocupat  definitiv 

(mp) 

 Jude ul Cluj   

2 Cluj Napoca 183100 6820 

3 Apahida 21744.2 4800 

4 Aşchileu 53846.3 6400 

5 Baciu 10274 1620 

6 Bon ida 7086 0 

7 Ceanu Mare 5323 0 

8 Chinteni 17584.4 1620 

9 Cojocna 27220 0 

10 Feleacu 29098.8 1640 

11 Floreşti 8625.8 3260 

12 Iclod 5405 1600 

13 Vultureni 14215 1600 

14 Aghireşu 21744.2 6400 

15 B işoara 4855 2600 

16 C puşu Mare 17817.5 0 
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Nr. 

Crt. 
Unitate administrativ-teritorial  

Suprafa a 
ocupat  temporar 

(mp) 

Suprafa a 
ocupat  definitiv 

(mp) 

17 Gârb u 3367 0 

18 Gil u 9259 40 

19 Dej 86720 43 

20 Mica 57812 7548 

21 Unguraş 25959 2516 

22 C şeiu 8355 2532 

23 Chiuieşti 36266 5048 

24 Bobâlna 23626 2532 

25 Recea Cristur 46181.2 1620 

26 Cuzdrioara 29852 1700 

27 Gherla 37571 2515 

28 Buza 15726 15 

29 C tina 11007 2515 

30 Sânmartin 20302 2515 

31 aga 14360 2515 

32 Sic 43303.5 1660 

33 Huedin 36667.6 80 

34 Izvoru Crişului 4885 1600 

35 Poieni 10655.2 1600 

36 Sâncraiu 3259.2 20 

37 Almaşu 5197 1600 

38 Vultureni 28477.2 1600 

 Jude ul S laj   

39 Zal u 194963 5458 

40 Şimleul Silvaniei 79749 250 

41 Jibou 77200 250 

42 Cehu Silvaniei 90240.5 2704 

43 Hereclean 58638.5 2554 
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Nr. 

Crt. 
Unitate administrativ-teritorial  

Suprafa a 
ocupat  temporar 

(mp) 

Suprafa a 
ocupat  definitiv 

(mp) 

44 Mirşid 18117 2675.2 

45 Vârşol  8271.5 2675.2 

46 Horoatu Crasnei 46797 5058 

47 B nişor 51578 5658 

48 Cizer 65884 2529 

49 Pericei 20427 2504 

50 Dragu 68228.5 5008 

51 Hida 31448.5 2504 

52 Sânmihaiu Almaşului 52104 5033 

53 Zimbor 63819 5008 

54 Românaşi 48104 2504 

55 Buciumi 60404 5658 

56 Surduc 77573 7512 

57 Cristol  34899 2554 

58 B beni 49122.5 5008 

59 M erişte 109265.5 12570 

60 S rm şag 11718.5 0 

61 Bobota 9186 625 

62 Nuşfal u 21199 0 

63 Boghiş 6700.5 3154 

64 Ip 47359 2554 

65 Halm şd 16520 107 

66 N pradea 41233 2504 

67 S l ig 24266 2504 

68 Agrij 25 14360.5 

69 B lan 37898 0 

70 Cam r 18155 25 

71 Crasna 42347.5 25 
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Nr. 

Crt. 
Unitate administrativ-teritorial  

Suprafa a 
ocupat  temporar 

(mp) 

Suprafa a 
ocupat  definitiv 

(mp) 

72 Creaca 37666.5 0 

73 Letca 18293.5 0 

74 Lozna 5372 0 

75 Marca 8892.5 50 

76 Meseşenii de Jos 20463.5 650 

77 Someş-Odorhei 15300 0 

78 Valc u de Jos 10373.5 0 

79 Vârşol  27496.5 2504 

 Total 2676456 173943 

 

Din suprafa a total  ocupat  de proiect, doar 173943 mp, respectiv 17,4 ha vor fi 

ocupate definitiv, o suprafa  redus  prin raportare la arealitatea proiectului propus.  

În vederea realiz rii proiectului propus nu vor fi t ia i arbori. Exist  posibilitatea 

afect rii spa iilor verzi situate în ampriza drumurilor. În astfel de situa ii, spa iile poten ial 

afectate vor fi reamenajate şi aduse la starea ini ial  odat  cu încheierea lucr rilor. 

La finalizarea investi iei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta urm toarele 

m suri: 

 eliminarea tuturor deşeurilor şi a materiilor prime în exces de pe amplasament; 

 acoperirea cu sol vegetal rezultat în urma activit ilor de pe amplasament şi 

nivelarea por iunilor de drum afectate de lucr ri; 

 acoperirea cu un strat de piatr  spart  şi cu un strat de asfalt (dup  caz) a 

por iunilor de drum afectate de lucr ri; 

 dezafectarea organiz rilor de şantier, conform etapelor enumerate la capitolul 

anterior. 
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A.12 Descrierea principalelor alternative studiate şi indicarea 
principalelor motive pentru alegerea final , luând în considerare 

efectele asupra mediului 

La realizarea proiectului propus au fost luate în considerare atât alternativa 0, cât i 

alternative de proiectare, alternative tehnologice i de amplasament. 

Alternativa 0 - Neimplementarea proiectului  

Varianta neimplement rii proiectului propus este una practic imposibil de luat în 

calcul având în vedere obliga iile României de implementare a directivelor europene din 

domeniul aliment rii cu ap  şi al evacu rii apelor uzate. Desigur, nerealizarea proiectului 

propus ar determina evitarea producerii impactului asociat perioadei de executare a 

lucr rilor propuse. Pe de alt  parte îns , nerealizarea proiectului ar priva popula ia din 

arealul vizat de proiect de servicii de alimentare cu ap  şi canalizare, nefiind create 

premise pentru ridicarea standardului de via  din punctul de vedere al accesului 

permanent la ap  potabil  şi servicii de colectare a apelor uzate. În lipsa proiectului nu s-

ar aduce contribu ii la îmbun t irea managementului apelor uzate în arealul vizat de 

proiect. 

Alternative de proiectare 

În ceea ce prive te proiectarea, au fost luate în considerare dou  alternative, în 

funcție de locația i tipul sursei de ap : proiectarea conductei de aducțiune pentru 

transportul apei potabile de la stația de tratare Gil u la localit țile din județul S laj sau 

proiectarea aliment rii cu ap  în județul S laj din surse locale subterane de ap . 

Prima variant  studiat , cea a realiz rii conductei de aducțiune pentru transportul 

apei potabile prezint  avantajul faptului c  sursa de ap  reprezentat  de acumularea 

existent  la Gil u este una permanent disponibil . 

Cea de-a doua alternativ  de proiectare studiat , cea a dezvolt rii rețelelor de 

alimentare cu ap  în județul S laj bazat  pe resurse subterane locale a fost una 

considerat  mai puțin fezabil  având în vedere faptul c  disponibilitatea în sine a 

resurselor de ap  este o problem  pe teritoriul județului S laj. 

Analiza multicriterial  a celor dou  variante studiate a pus în evidenț  faptul c  

soluția optim  în vedere rezolv rii problemei de disponibilitate a resurselor de ap  în 

județul S laj este adoptarea variantei de alimentare cu ap  de la stația de tratare Gil u, 
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variant  care a condus la alegerea alternativei de proiectare a conductei de aducțiune 

Cluj-S laj. 

Alternative tehnologice 

Diferitele variante tehnologice avute în vedere la realizarea proiectului propus au 

vizat atât tehnicile de realizare a lucr rilor la nivelul rețelelor de alimentare cu ap  i de 

canalizare, cât i tehnologiile folosite la stațiile de epurare a apelor uzare, astfel încât 

soluțiile alese s  fie cât mai puțin perturbatoare în etapa de execuție a proiectului i s  

ofere siguranț  i fezabilitate pe toat  durata funcțion rii lor. 

Cu privire la realizarea lucr rilor de reabilitare a rețelelor de alimentare cu ap  i de 

canalizare, au fost luate în considerare dou  variante de lucru:  

 reabilitarea conductelor prin înlocuire, activitate care presupune desf urarea 

urm toarelor acțiuni: 

o decopertarea stratului de asfalt (dac  este cazul); 

o excavarea anțului de pozare a conductelor; 

o eliminarea sectorului de conduct  care urmeaz  a fi înlocuit; 

o amenajarea patului de pozare a conductelor cu 20 cm de nisip; 

o pozarea conductelor i îmbinarea acestora; 

o acoperirea conductelor cu un strat de nisip; 

o compactarea u oar  a stratului de nisip; 

o acoperirea cu p mânt i compactarea acestuia; 

o turnarea unui strat de piatr  spart ; 

o turnarea unui strat de asfalt i compactarea acestuia (dac  este cazul). 

 reabilitarea conductelor prin c m uire, procedeu care presupune p strarea  

conductelor existente, p trunderea cu utilaje în interiorul conductelor capete, 

cur țarea interiorului i reabilitarea acestuia, f r  a fi necesar  înlocuirea 

conductelor i desf urarea unor lucr ri care s  afecteze suprafețe mari de teren. 

C m uirea este un procedeu care necesit  o suprafaț  de lucru destul de redus , 

lucru care prezint  avantaj pentru zonele urbane, unde desf urarea unor lucr ri pe 

suprafețe mari de lucru ar fi dificil  i perturbatoare.  

Având în vedere faptul c  ambele variante de lucru prezint  avantaje, a fost 

propus  adoptarea fiec reia dintre soluții pentru zone de lucru diferite: reabilitarea prin 

înlocuire a conductelor va fi opțiunea aleas  în cele mai multe dintre lucr rile propuse; 
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excepție fac lucr rile desf urate în zonele urbane aglomerate, unde se va folosi tehnica 

de c m uire, care presupune lucr ri de o amploare mai redus . 

Tratarea n molului rezultat de la epurarea apelor uzate a f cut obiectul a trei 

alternative tehnologice: tratarea n molului în stații de uscare solar , tratarea n molului 

într-o instalație de uscare i valorificare termic  i respectiv transportul i procesarea 

n molului la fabrica Holcim Ale d.  

Stațiile de uscare a n molului propuse spre a fi realizate au fost la stațiile de 

epurare a apelor uzate de la Cluj-Napoca, Dej i Zal u. Fiecare dintre aceste stații de 

epurare a apelor uzate urma s  fie dotat  cu o ser  pentru uscarea, prin utilizarea radiației 

solare, a n molului rezultat din procesul de epurare a apelor uzate. Materialul rezultat în 

urma usc rii, denumit biosolid, a fost propus spre utilizare în agricultur . Principalele 

avantaje ale tehnologiei sunt reprezentate de: 

 operarea întregului sistem de colectare-transport-epurare independent i local în 

stațiile de epurare Cluj-Napoca, Dej i Zal u; 

 deshidratarea n molului pân  la minimum 35% substanț  uscat . 

Dezavantajele tehnologiei constau în:  

 costurile ridicate de investiție; 

 costuri ridicate de operare i întreținere; 

 necesitatea unui personal de operare specializat pentru schema tehnologic ; 

 generarea unor cantit ți mari de n mol, a c ror gestionare poate determina 

probleme cu mirosurile i dificult ți în identificarea unor soluții pentru valorificarea 

sau eliminarea acestuia; 

 necesitatea unor suprafețe extinse de teren pentru realizarea serelor. 

Cea de-a doua alternativ  tehnologic  de tratare a n molului rezultat în urma 

epur rii este reprezentat  de uscarea n molului i valorificarea termic  a acestuia într-o 

instalație propus  a fi amenajat  la stația de epurare a apelor uzare de la Cluj-Napoca. 

Principalele avantaje ale acestei tehnologii sunt reprezentate de: 

 tratarea n molului provenit din aria de operare într-un singur loc; 

 suprafața necesar  pentru realizarea investiției este una redus ; 

 valorificarea energetic  a n molului, cu beneficii pentru operator i pentru factorii 

de mediu; 
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 reducerea semnificativ  a volumului de n mol; 

 simplificarea schemei tehnologice i implicit a efortului depus de operator la 

exploatarea sistemului; 

 valorificarea produsului rezultat în urma trat rii n molului. 

Dezavantajele acestei soluții constau în: 

 necesitatea unor costuri mari de investiție; 

 costurile mari de operare i întreținere; 

 necesitatea unui personal de operare specializat pentru schema tehnologic ; 

 necesitatea de a transporta n molul de la stațiile de epurare deservite la stația de 

epurare a apelor uzate Cluj-Napoca. 

Cea din urm  alternativ  considerat  pentru tratarea n molului este cea a 

transportului i proces rii n molului la fabrica Holcim de la Ale d. Principalele avantaje ale 

acestei soluții sunt: 

 nu necesit  investiții; 

 permite eliminarea întregului volum de n mol; 

 nu necesit  personal de operare. 

Dezavantajele acestei soluții sunt: 

 costurile mari de transport; 

 costuri mari cu tax ape tona de n mol procesat; 

 necesitatea de a transporta n molul pe o distanț  mare. 

Analizând comparativ cele trei alternative tehnologice studiate s-a ajuns la 

concluzia c  soluția trat rii n molului într-o instalație de uscare i valorificare termic  este 

varianta optim .  

Cu privire la materialul ales pentru realizarea conductelor de alimentare cu ap , au 

fost luate în considerare mai multe alternative, fiecare prezentând anumite avantaje i 

dezavantaje. Astfel, au fost luate în considerare urm toarele:  

 oțel, disponibil pe toate dimensiunile, cu rezistenț  bun  la înc rc ri dinamice, dar 

care prezint  protecție sc zut  împotriva coroziunii; 

 PEID, în general cu dimensiuni pân  în 800 mm, cu protecție bun  împotriva 

coroziunii, cu punere în oper  u oar , prețuri mici i tronsoane de conduct  u or de 

manevrat; 
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 fonta ductil , disponibil  pe toate dimensiunile, are o protecție sc zut  împotriva 

coroziunii, este greu de manevrat, în schimb r spunde bine la înc rc ri dinamice, 

dar este un material costisitor; 

 PAFSIN, disponibil pe toate dimensiunile, este un material u or de manevrat i de 

pus în oper , cu o protecție foarte bun  împotriva coroziunii, în schimb are costuri 

ridicate. 

Analizând cele 4 variante de materiale, s-a optat pentru utilizarea PEID pentru 

conducte cu diametre sub 200 mm, având în vedere costurile mai reduse i u urința de 

punere în oper , iar pentru conducte cu diametre mari, s-a optat pentru alegerea fontei 

ductile, având în vedere propriet țile foarte bune ale acesteia în ceea ce prive te 

rezistența la înc rc ri dinamice. 

Alternative de amplasament 

În ceea ce prive te amplasamentele alese pentru realizarea investiției, s-a urm rit 

în primul rând ca suprafețele de teren luate în considerare s  aparțin  domeniului public, 

astfel încât investiția s  fie eligibil  din punctul de vedere al finanț rii. Un alt criteriu luat în 

considerare la alegerea amplasamentelor a fost evitarea, pe cât posibil, a suprafețelor de 

teren situate pe teritoriul unor arii naturale protejate. 

Pentru amplasarea stației de epurare a apelor uzate de la Sic au fost luate în 

considerare dou  amplasamente, ambele pe teritoriul comunei Sic. Amplasamentul pentru 

care s-a optat inițial a fost situat în vecin tatea stuf ri urilor de la Sic. În vederea alegerii 

unui amplasament la exteriorul sitului Natura 2000 i al rezervației naturale, s-a optat 

pentru modificarea locației stației de epurare, astfel încât la amplasamentul definitiv s-a 

ales o suprafaț  de teren cu un grad mai ridicat de antropizare, care se desparte de aria 

natural  protejat  printr-un drum județean, respectiv DJ109D.  

Analiza alternativelor - alegerea variantei optime 

Selectarea solu iei optime de amenajare a infrastructurii de ap  şi ap  uzat  

propus  a fost bazat  pe o analiz  multicriterial , în cadrul c reia au fost luate în 

considerare atât aspecte care in de disponibilitatea resurselor de ap , cât şi aspecte de 

natur  tehnic , financiar , dar şi de elementele de favorabilitate şi de vulnerabilitate fa  

de schimb rile climatice.  

Op iunile au fost studiate luând în considerare urm toarele:  

 solu ii centralizate/descentralizate; 
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 amplasarea siturilor Natura 2000; 

 op iuni tehnologice (considerând costurile de investi ii, operare şi între inere);  

 compararea celor mai importante op iuni pe baza costurilor considerând costurile 

de investi ii, operare şi între inere, dar i pe baza fezabilit ții pe care o prezint  pe 

termen mai lung. 

În cele ce urmeaz  sunt descrise categoriile de criterii luate în considerare la 

solu iei celei mai bune de amenajare. În ceea ce priveşte criteriile generale de selectare a 

celei mai bune solu ii, acestea sunt reprezentate de (Master-plan, Cap. 5, p.17): 

 analiza op iunii pentru resursele de ap  (compara ie între apa subteran  şi apa de 

suprafa ); 

 analiza op iunii pentru sistemul de ap  potabil  (centralizat sau descentralizat); 

 analiza op iunii de epurare a apelor uzate (centralizat - cluster sau descentralizat - 

aglomerare), având în vedere capacitatea sta iilor de epurare existente/ num rul de 

aglomer ri din cluster. 

Având la baz  criteriile de mai sus, urm toarele op iuni au fost luate în considerare: 

 sursa de ap  subteran , în loc de sursa de ap  de suprafa , unde este posibil; 

 sisteme independente de alimentare cu ap  pentru a deservi fiecare localitate; 

 sisteme independente de colectare şi tratarea apelor uzate pentru a deservi fiecare 

aglomerare definit . 

Criteriile specifice fiec rei componente ale sistemului sunt prezentate în cele ce 

urmeaz . Criteriile cu privire la alegerea surselor de ap  au fost urm toarele (conform 

Master-plan, Cap. 5, p.18): 

 variabilitatea calit ii apei; 

 variabilitatea debitului; 

 vulnerabilitatea la polu ri accidentale; 

 calitatea apei brute; 

 tip de tratare pentru prepararea apei potabile; 

 dificultate în func ionare; 

 consum de energie. 

Rezumând elementele prezentate anterior, la stabilirea solu iei optime de realizare 

a proiectului propus, s-a avut în vedere ca: 
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 amplasamentele vizate pentru realizarea proiectului s  fie situate, pe cât posibil, la 

exteriorul ariilor naturale protejate; 

 traseele conductelor de alimentare cu ap  şi ale re elei de canalizare s  fie situate 

în lungul drumurilor, având în vedere faptul c  este obligatorie realizarea investi iei 

pe teren apar inând domeniului public; 

 traseul conductei de aduc iune s  evite zonele construite pentru a reduce 

disconfortul din etapa de realizare a lucr rilor; 

 costul aferent realiz rii investi iei s  nu dep şeasc  valoarea maxim  eligibil  

conform instrumentelor de finan are. 

Luând în calcul factorii aminti i anterior s-a ajuns la concluzia c  traseele actuale 

ale infrastructurii de alimentare cu ap  şi canalizare i tratarea n molului în instalația de 

uscare i valorificare termic  a n molului propus  la stația de epurare a apelor uzate Cluj-

Napoca reprezint  solu iile cele mai fezabile din punct de vedere tehnico-economic şi de 

protec ie a factorilor de mediu pe o durat  mai lung  de timp. 

 

A.13 Localizarea geografic  şi administrativ  a amplasamentului 

Din punctul de vedere al localiz rii geografice, lucr rile propuse vor fi amplasate în 

Câmpia Transilvaniei şi în Podişul Someşan, de-a lungul cursului Someşului Mic între 

Cluj-Napoca şi Dej şi în Depresiunea Almaşului, Dealurile S lajului şi Depresiunea 

Şimleului. 

Infrastructura re elei de ap  şi ap  uzat  va fi extins  sau reabilitat  în unit ile 

administrativ-teritoriale reprezentate în figura de mai jos, lucr rile propriu-zise fiind 

realizate atât în intravilanul cât şi în extravilanul comunelor prev zute, de regul  de-a 

lungul drumurilor şi a c ilor de comunica ii existente din cadrul unit ilor administrative. 

Lucr rile propuse în jude ele Cluj şi S laj sunt amplasate în:  

Municipiul Cluj-Napoca 

Municipiul Dej 

Oraşul Gherla – localit ile Gherla, H şdate şi Silivaş 

Oraşul Huedin 

UAT Bobâlna – localit ile Bobâlna, Oşorhei şi Vâlcelele 
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UAT C şeiu – localit ile Guga şi S l truc 

UAT Chiuieşti – localit ile Chiuieşti, M goaia şi Strâmbu 

UAT Cuzdrioara – localit ile Cuzdrioara şi M n şturel 

UAT Mica – localit ile Mica, M n stirea, Nireş, Sânmarghita şi Dâmbu Mare 

UAT Unguraş – localit ile Unguraş, Batin şi Valea Unguraşului 

UAT Recea Cristur – localit ile Recea Cristur, C prioara, Elciu, Pustu a, 

Ciub ncu a, Osoi, Escu, Jura 

UAT Buza – localitatea Buza 

UAT C tina – localitatea Feldioara 

UAT Sânmartin – localit ile Sânmartin, Diviciorii Mari, Târguşor, Mahal 

UAT aga – localitatea N sal 

UAT Sic – localitatea Sic 

UAT Izvorul Crişului – localitatea S ula 

UAT Sâncraiu – localit ile Aluniş şi Br işoru 

UAT Poieni – localitatea Morlaca 

UAT Aghireşu – localit ile Aghireşu, Aghireşu-Fabricii, B gara, Dorol , Inucu, 

Mac u 

UAT B işoara – localitatea Muntele B işorii 

UAT C puşu Mare – localitatea P niceni 

UAT Gârb u – localitatea Gârb u 

UAT Gil u – localitatea Gil u 

UAT Apahida – localit ile Apahida, Câmpeneşti, Sânnicoara, Corpadea, Sub-

Coasta 

UAT Aşchileu – localit ile Aşchileu Mare, Aşchileu Mic, Cristorel şi Fodora 

UAT Baciu – localitatea Baciu  

UAT Bon ida – localit ile Bon ida, R scruci 

UAT Ceanu Mare – localitatea Strucu  

UAT Chinteni – localit ile Chinteni, Vechea, Feiurdeni, Satu Lung 

UAT Cojocna – localit ile Cojocna, Iuriu de Câmpie 

UAT Feleacu – localit ile Gheorgheni, S r diş şi Vâlcele 

UAT Floreşti – localitatea Floreşti 

UAT Iclod – localit ile Orman, Iclod şi Iclozel 
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UAT Vultureni – localit ile Vultureni, B bu iu şi F ureni 

UAT Dragu – localit ile Voivodeni, Dragu 

UAT Hida – localit ile Hida, Trestia 

UAT Creaca – localit ile Brebi, Jac 

UAT Mirşid – localit ile Mirşid, Moigrad 

UAT Meseşenii de Jos – localit ile Aghireş, Meseşenii de Jos 

UAT Zal u – localit ile Zal u, Stâna 

UAT Hereclean – localit ile Hereclean, Badon, Panic  

UAT Vârşolt – localit ile Vârşol , Recea Mica 

UAT Pericei – localit ile Pericei 

UAT Şimleu Silvaniei – localit ile Şimleu Silvaniei 

UAT Jibou – localit ile Jibou, Husia 

UAT Someş-Odorhei – localitatea Someş-Odorhei 

UAT Almaşu – localitatea Almaşu 

UAT Fildu de Jos –  localitatea Fildu de Jos 

UAT S l ig – localit ile No ig 

UAT Cehu Silvaniei – localit ile Cehu Silvaniei, Nadis, Horoatu Cehului, Ulciug, 

Motis 

UAT Zimbor – localit ile Zimbor, Şutoru, Chendremal, S ncraiu Almaşului 

UAT Sânmihaiu Almaşului – localit ile Sânmihaiu Almaşului, Bercea, Sânta Maria 

UAT Românaşi – localit ile Românaşi, Ciumarna 

UAT Agrij – localit ile Agrij, R stol u Deşert 

UAT Buciumi – localit ile Buciumi, Bodia, Bogdana, Sângiorgiu de Meseş 

UAT Surduc – localit ile Surduc, Cristol el, Tih u 

UAT Cristol  – localit ile Cristol , V leni 

UAT B beni – localit ile Babeni, Ciocmani  

UAT Letca – localit ile Letca, Cuciulat, Topli a 

UAT Lozna – localit ile Lozna 

UAT N pradea – localit ile N pradea, Someş-Gurusl u, Traniş 

UAT Crasna – localit ile Crasna, Ratin 

UAT B nişor – localit ile B nişor, Pecei, Ban 

UAT Horoatu Crasnei – localit ile Horoatu Crasnei, Stârciu 
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UAT Cizer – localit ile Cizer, Pleşca 

UAT M erişte – localit ile M erişte, Cristelec, Giurtelecu Şimleului, M l dia, Doh, 

Uileacu Şimleului 

UAT Cam r –  localit ile Cam r 

UAT S rm şag – localit ile S rm şag 

UAT Bobota – localit ile Bobota, Derşida, Zalnoc 

UAT Nuşfal u – localit ile Nuşfal u, Bilghez 

UAT Boghiş – localit ile Boghiş 

UAT Valc ul de Jos – localit ile Valc ul de Jos 

UAT Ip – localit ile Coşniciu de Jos, Coşniciu de Sus, Z uan 

UAT Marca – localit ile Marca şi Por  

UAT Halm şd – localit ile Halm şd, Aleuş, Cerişa, Drighiu 

UAT B lan – traseu aduc iune  

UAT Carastelec – traseu aduc iune 

 

Figura 1. Aria de desf şurare a proiectului pe unit i administrativ-teritoriale 
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A.14 Durata construc iei, func ion rii şi dezafect rii proiectului şi 
eşalonarea perioadei de implementare a proiectului propus 

Investi iile propuse prin proiectul vizat în prezentul studiu vor fi realizate prin 

intermediul unor de contracte de lucr ri, grupate în func ie de natura lucr rilor şi de pozi ia 

geografic . Astfel, fiecare contract de lucr ri va fi desf şurat pe o durat  între 18 luni şi 31 

de luni. În tabelul de mai jos sunt prezentate contractele de lucr ri propuse şi durata 

acestora. Este necesar a fi men ionat faptul c  lucr rile nu se vor desf şura toate 

concomitent, ci eşalonat, iar perioada estimat  de realizare a contractelor de execu ie este 

cuprins  între 08.2017 şi 02.2021. 

 

Tabel 13. Durata execu iei lucr rilor 

Nr. 

crt. 
Lucr ri cuprinse în contractul de lucr ri 

Durata 

contractului 

1 CL 1 - Conduct  de aduc iune Cluj - Sǎlaj: tronson Cluj-Zal u 29 luni 

2 
CL 2 - Conduct  de aduc iune Cluj - Sǎlaj: tronson Zal u - 

Şimleu Silvaniei şi tronson B lan - Cehu Silvaniei 
24 luni 

3 
CL 3 - Extinderea re elelor de alimentare cu ap  şi canalizare 

în municipiul Cluj-Napoca 
24 luni 

4 

CL 4 - Extinderea şi reabilitarea re elelor de alimentare cu apǎ 

şi canalizare în municipiul Dej şi alimentare cu ap  potabil  în 

zona Bobâlna-Recea Cristur 

24 luni 

5 
CL 5 - Extinderea şi reabilitarea re elelor de alimentare cu apa 

şi de canalizare în municipiul Gherla şi în sistemul Gherla rural 
24 luni 

6 
CL 6 - Extinderea şi reabilitarea re elelor de alimentare cu apa 

şi de canalizare în oraşul Huedin şi în sistemul Huedin rural 
24 luni 

7 
CL 7 - Extinderea şi reabilitarea re elelor de alimentare cu apǎ 

şi de canalizare în oraşul Şimleu Silvaniei 
18 luni 

8 
CL 8 - Extinderea şi reabilitarea re elelor de alimentare cu apǎ 

şi canalizare în oraşul Cehu Silvaniei 
18 luni 

9 CL 9 - Extinderea şi reabilitarea re elelor de alimentare cu apǎ 18 luni 
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Nr. 

crt. 
Lucr ri cuprinse în contractul de lucr ri 

Durata 

contractului 

şi de canalizare în oraşul Jibou şi extinderea alimentǎrii cu apǎ 

în zona Someş Odorhei - Nǎpradea 

10 
CL 10 - Extinderea şi reabilitarea re elelor de alimentare cu 

apǎ şi canalizare în UAT: Floreşti, Baciu, Apahida şi Feleacu 
24 luni 

11 
CL 11 - Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, 

Bon ida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod şi Vultureni 
24 luni 

12 

CL 12 - Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT C şeiu, Chiuieşti 

şi Cuzdrioara şi re ele de canalizare în Cuzdrioara, Sic şi 

SEAU Sic 

27 luni 

13 
CL 13 - Extinderea  re elelor de alimentare cu apǎ în UAT: 

Unguraş şi Mica 
24 luni 

14 
CL 14 - Reabilitarea surselor subterane (Floreşti şi Cǎpuşu 

Mare) 
24 luni 

15 
CL 15 - Reabilitarea şi modernizarea sta iei de tratare a apei 

Gilǎu 
27 luni 

16 
CL 16 - Reabilitarea re elelor de apǎ şi canalizare în municipiul 

Cluj-Napoca 
24 luni 

17 
CL 17 - Extinderea re elelor de alimentare cu apǎ şi de 

canalizare în municipiul Zal u 
24 luni 

18 

CL 18 - Reabilitarea re elelor de alimentare cu apǎ şi de 

canalizare în municipiul Zal u şi extinderea alimentǎrii cu ap  

şi canalizare în aglomerarea Zal u 

24 luni 

19 

CL 19 - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu 

apǎ şi canalizare în UAT: Gil u, Gârbǎu, Aghireşu, Cǎpuşu 

Mare şi Bǎişoara 

24 luni 

20 
CL 20 - Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zonele 

Hida - Sutoru şi Romi a - Bogdana 
24 luni 

21 
CL 21 - Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona 

Bǎlan - Letca - Lozna 
24 luni 
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Nr. 

crt. 
Lucr ri cuprinse în contractul de lucr ri 

Durata 

contractului 

22 
CL 22 - Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona 

Vârşolt - Crasna - Ban - Cizer 
24 luni 

23 

CL 23 - Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona 

Şimleu Silvaniei - Bobota şi extinderea sistemului de 

canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag 

27 luni 

24 
CL 24 - Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona 

Şimleu Silvaniei – Marca 
20 luni 

25 

CL 25 - Facilitǎ i pentru nǎmol la SEAU Cluj-Napoca, SEAU 

Dej, realizare treaptǎ ter iarǎ la SEAU Huedin şi SEAU Cehu 

Silvaniei şi extindere SEAU S rm şag 

31 luni 

26 CL 26 - Construc ii opera ionale 24 luni 

 

Infrastructura realizat  sau reabilitat  prin proiectul propus va avea o func ionare 

permanent . Aceasta va asigura alimentarea cu ap  potabil , colectarea şi tratarea apelor 

uzate menajere în aria acoperit  de proiect. În eventualitatea producerii unor avarii, se va 

interveni punctual în vederea remedierii acestora. 

În general, obiectivele propuse prin proiect nu vor fi  închise, demolate sau 

dezafectate. Odat  ce se apropie expirarea duratelor de via  ale instala iilor, se va 

proceda la realizarea unor lucr ri de reabilitare sau de înlocuire a insta iilor şi a obiectelor 

tehnologice, astfel încât serviciile de alimentare cu ap  potabil , de colectare şi tratare a 

apelor uzate menajare s  fie asigurate neîntrerupt. Duratele de via  ale instala iilor şi 

conductelor sunt urm toarele: 

 conducte de PEID: 50 de ani; 

 conducta de font  ductil : 100 de ani; 

 conducta de PVC: 50 de ani; 

 instala ia de uscare şi valorificare termic  a n molului: 25 de ani. 

În eventualitatea în care va fi necesar  închiderea, demolarea sau dezafectarea 

unora dintre instalații, aceasta va fi realizat  în baza unui proiect tehnic i a unor avize 

obținute pentru aceast  faz . La încetarea definitiv  a activit ții vor fi luate urm toarele 

m suri: 
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 titularul va lua toate m surile necesare pentru dezafectarea instalațiilor, evitarea 

oric ror surse de poluare i de aducere a amplasamentului i a zonelor afectate 

într-o stare care s  permit  reutilizarea lor; 

 titularul va asigura resursele necesare pentru punerea în practic  a planului de 

închidere; 

 titularul va analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, ap  freatic , 

etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate i necesitatea oric rei 

remedieri a amplasamentului, conform HG nr. 1408/2007 privind modalit țile de 

investigare a polu rii solului i subsolului. 

În ceea ce prive te refacerea st rii inițiale/reabilitarea terenului în vederea utiliz rii 

sale ulterioare, vor fi luate urm toarele m suri: 

 dup  terminarea lucr rilor de dezafectare se va face un control al incintei pentru 

stabilirea situației terenului rezultate în urma demont rii utilajelor i instalațiilor; 

 acolo unde va fi constatat vizual un potențial de pouare a solului se vor preleva 

probe de sol de pe suprafețele rezultate în urma dezafect rii echipamentelor sau a 

instalațiilor tehnologice; 

 valorile concentrațiilor determinate pentru parametrii de calitate a solului vor trebui 

s  fie sub pragurile de alert  impuse de Ordinul nr. 756/1997 privind aprobarea 

Reglement rii privind evaluarea polu rii mediului cu modific rile i complet rile 

ulterioare. 

A.15 Documentele/actele de reglementare existente privind 

planificarea/amenajarea teritoriului în zona amplasamentului  

Demersurile pentru reglementarea condi iilor în care se va realiza proiectul propus 

au debutat cu solicitarea certificatului de urbanism pe suprafe ele acoperite de zona 

vizat . Aşa cum a fost precizat şi în cadrul subcapitolul A.13, proiectul propus este situat 

pe teritoriul jude elor Cluj şi S laj, prin urmare informa iile cu privire la regimul juridic, cel 

admninistrativ şi tehnic ale suprafe elor de teren vizate prin proiect au fost furnizate în 

cadrul certificatelor de urbanism nr. 272/28.09.2015 emis de Consiliul Jude ean Cluj 

(Anexa 6) şi respectiv nr. 161/16.11.2015 emis de Consiliul Jude ean S laj (Anexa 7). 
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Suprafe ele de teren de intravilan aferente proiectului propus sunt reglementate, din 

punctul de vedere al regimului de construire prin planurile urbanistice generale ale celor 

76 de unit i administrativ-teritoriale pe teritoriul c rora se desf şoar  proiectul, iar 

lucr rile desf şurate pe suprafe e de drumuri jude ene şi na ionale sunt reglementate prin 

Ordonan a nr. 43/1997 republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

În vederea ob inerii autoriza iei de construire pentru proiectul propus, prin 

certificatele de urbanism emise au fost solicitate mai multe avize, permise sau acorduri cu 

scopul stabilirii condi iilor în care se poate realiza proiectul. Dintre acestea, sunt anexate 

prezentului studiu, urm toarele: 

 Aviz nr. 87/14.06.2016 emis de ANIF Tisa-Someş - Unitatea de Administrare S laj - 

Anexa 5; 

 Aviz nr. 174/Z/07.04.2016 emis de Direc ia Jude ean  pentru Cultur  Cluj - Anexa 

6; 

 Aviz nr. 12/09.06.2016 emis de Direc ia Jude ean  pentru Cultur  S laj - Anexa 7; 

 Aviz nr. 369/16.12.2015 emis de Direc ia de S n tate Public  S laj - Anexa 8; 

 Avize emise de Direc ia de S n tate Public  Cluj pentru lucr rile propuse în jude ul 

Cluj - Anexa 9; 

 Aviz nr. 512/16/SU-SJ/26.01.2016 emis de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  

"Porolissum" al Jude ului S laj - Anexa 10; 

 Avize emise de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  "Avram Iancu" al Jude ului 

Cluj pentru lucr rile propuse în jude ul Cluj - Anexa 11. 

La cele enumerate anterior, se adaug  avizele custozilor ariilor naturale protejate 

de interes comunitar pe teritoriul c rora sau în vecin tatea c rora se va desf şura 

proiectul propus:  

 Aviz nr. 26/C/24.11.2015 emis de Societatea Lepidopterologic  Român  - Anexa 

12; 

 Aviz nr. 130/08.12.2015 emis de Asocia ia Educa ional Ecologic  

ECOTRANSILVANIA şi Asocia ia Ecochoice - Anexa 13; 

 Aviz nr. 020/10.12.2015 emis de Asocia ia Natura Transilvaniei - Anexa 14. 
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A.16 Modalit i de conectare la infrastructura existent  

Proiectul propus în integritate sa se refer  la realizarea unor lucr ri de construc ie 

prin care infrastructura de alimentare şi ap  şi canalizare existent  va fi extins  sau 

realibilitat . Aceste lucr ri vor fi realizate în cadrul a 35 UAT-uri din jude ul Cluj şi 41 UAT-

uri din jude ul S laj, atât în intravilanul cât şi extravilanul  acestora, de regul  de-a lungul 

drumurilor şi a c ilor de comunica ie existente în cadrul unit ilor administrativ-teritoriale. 

În perioada de realizare a investi iei apa pentru nevoile igienico-sanitare ale muncitorilor 

va fi asigurat  din surse mobile (cisterna), iar pentru consumul personalului se va asigura 

ap  îmbuteliat .   

Modalit i de conectare la infrastructura existent  a infrastructurii de 
alimentare cu ap   

Sistemele existente de alimentare cu ap  asupra c rora proiectul va avea efecte 

sunt amplasate atât în jude ul Cluj cât şi în jude ul S laj: 

 Sistemul zonal Cluj, cu sub-sistemele: Cluj-Napoca, Gil u-Aghireşu, Gherla şi Dej; 

 Sistemul Huedin (pentru Cluj şi S laj); 

 Sistemul Muntele B işorii; 

 Sistemul C puşu;  

 Sistemul P niceni; 

 Sisteme existente in judetul Salaj, în principal formate din puturi forate. 

Dintre toate acestea, sistemul zonal Cluj este cel mai important, la acesta se vor 

conecta, în cadrul proiectului: 

 conducta de aduc iune Cluj-S laj şi toate ramifica iile şi re elele de distribu ie 

aferente; 

 re ele de distribu ie pentru alimentarea cu ap  a unor UAT-uri din jude ul Cluj şi 

S laj (de la sistemul zonal Cluj şi celelalte sisteme men ionate). 

Având în vedere c  Sistemul zonal Cluj este cel mai important obiectiv la care se va 

conecta viitoarea infrastructur , în cadrul acestui proiect, prezent m în continuare câteva 

elemente ale acestuia. 

Sistemul existent 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 2
48

 

Sistemul zonal de alimentare cu apa potabila Cluj are în componen a sa patru (4) 

sub-sisteme: Cluj-Napoca, Gil u-Aghireşu, Gherla şi Dej fiind alimentat din patru capt ri 

de ap , i anume:  

 capt ri apa de suprafaț  (cu tratare în Statia de tratare a apei Gilau)  

 sursa de baz  - lacul de acumulare Tarnița, situat în partea de vest a localit ii 

Someşu Cald (extravilan), comuna Gil u; 

 surse de rezerv  - lacul de acumulare Some ul Cald si lacul de acumulare 

Gilau. 

 captarea subterana Floresti, format  din 5 capta ii, cu un num r total de peste 100 

pu uri;  

Pentru apa brut  alimentat  din aceste surse, sunt func ionale urm toarele 

aduc iuni: 

 Priza Gilau - Statia de tratare Gilau alimentata prin 2 conducte:Dn 1200 Ol, L = 0,25 

km, Dn 1000 PREMO L = 0,3 km 

 Priza Somesu Cald - Statia de tratare Gilau -Dn 1200, PAFSIN, -L = 2,7 km,  

 Priza Tarnița – Rezervor rupere de presiune Dn 1600, Fonta ductila, L= 0,3 km 

 Rezervorul de rupere al presiunii – Priza Somesu Cald Dn 1200, PAFSIN si otel, L= 

4,15 km (de la Rezervorul de rupere a presiunii la Priza Somesu Cald) 

Statia de tratare a apei Gilau: Statia de tratare a apei este amplasata în loc. Gilau, 

, la aproximativ 16,5 km sud-vest de mun. Cluj-Napoca. Tehnologia de tratare se compune 

din preclorare, floculare/coagulare cu sulfat de aluminiu si polielectrolit, corectie pH cu var, 

dezinfectie cu clor si filtrare.  

Statia fost realizat  începand cu anul 1970 în mai multe etape (etapa 1 – 1973, 

etapa 2 - 1978 si etapa 3 – 1995) si are o capacitate de 2.650 l/s. Din cauza deficientelor 

inregistrate în fluxul de tratare,  în perioada 1998 – 2000, în cadrul Proiectului MUDP II,  

au fost supuse unui proces de reabilitare si modernizare componente precum: stația de 

microsite, decantoarele, filtrele cu dublu curent, statia de clorinare, pavilionul de 

exploatare. Pentru alinierea la standardele Comunitatii Europene prin programul ISPA s-

au impus realizarea unor masuri de investitie suplimentare de imbunatatire a proceselor 

tehnologice (2007 – 2009).  

Din sta ia de tratare Gil u apa este alimentat  în sistemul existent zonal prin 

conducta de aduc iune Gil u-Cluj. 
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Ce se propune prin proiect 

Proiectul îşi propune, pentru sistemul zonal Cluj, în vederea rezolv rii deficien elor 

constatate pe parcursul func ion rii şi pentru asigurarea conform rii cu reglement rile 

europene şi na ionale privind alimentarea cu ap  potabil , realizarea de: 

 lucr ri de extindere, reprezentate prin: 

o sta ii de pompare noi: 11 buc, din care una principal  (amplasat  pe str. 

Odobeşti în Cluj Napoca) şi 10 secundare; 

o rezervoare de înmagazinare noi: 4 buc (4 x V=500 mc Cluj-Napoca). 

 lucr ri de reabilitare, reprezentate prin  

o reabilitare surs  subteran  de ap  Floreşti; 

o reabilitare conducte de transport ap : 7500 m; 

o reabilitare re ea de distribu ie: 20000 m; 

o extindere re ea de distribu ie (zone nou construite) şi extinderi necesare 

func ion rii re elei de distribu ie: 28000 m; 

o reabilitare rezervor înmagazinare: 1 buc; 

o reabilitare sta ie de tratare Gil u, pentru un debit maxim zilnic de 9540 m3/h, la 

urm toarele obiective: central  hidroelectric , sta ie de microsite, decantoare 

lamelare, filtre rapide de nisip, bazin de stocare şi îngroşare n mol (inclusiv 

sta ie de pompare n mol), instala ie pentru deshidratarea n molului (inclusiv 

depozit temporar pentru depozitarea n molului deshidratat), instala ie de 

creştere a durit ii, laborator pentru determinarea calit ii apei, tablou de 

distribu ie general, sistem SCADA. 

In continuare vor fi descrise, în cadrul sistemelor existente de alimentare cu ap , 

modul în care noua infrastructur  se va conecta la aceste sisteme pentru fiecare UAT care 

este beneficiar al proiectului, pe cele dou  mari categorii de investi ii:  

 conducta de aduc iune Cluj-S laj şi re elele de distribu ie aferente jude ului Cluj şi 

S laj,  

 extinderea re elelor de distribu ie a aliment rii cu ap  în UAT-urile din jude ul Cluj. 

Conducta de aduc iune Cluj-S laj 
Conducta de aduc iune Cluj-S laj va fi conectat  la sistemul zonal existent prin 

rezervorul de ap  existent pe strada Odobeşti din municipiul Cluj Napoca, şi va permite 
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transportul unui debit maxim de 430 l/sec, calculat în baza normativelor de consum în 

vigoare şi a popula iei estimate la nivelul anului 2025. 

Apa preluat  din rezervorul de pe strada Odobeşti va fi pompat  pân  în rezervorul 

nou amplasat în localitatea Deuşu. 

Conductele de aducțiune sunt din font  ductil  concepute s  reziste la presiuni 

înalte, în general cu mult superioare valorilor obi nuite din rețele. Ele vor avea o lungime 

de 36,084 km pe teritoriul jude ului Cluj şi de 163,758 km pe teritoriul jude ului S laj, 

distribuite de diferite dimensiuni Dn (de la 160 pân  la 700mm), pentru a rezista la presiuni 

nominale de la 16 pân  la 40 bari. Patul de pozare va fi din material adecvat pentru a 

asigura un suport uniform i continuu pentru conducte. Vor fi evitate înc rc rile 

punctiforme i schimb rile bru te ale curburii peretelui conductei.  

Ramificațiile secundare i bran amentele la rezervoare se vor realiza cu conducte 

de polietilen  de înalt  densitate (PEHD) se vor utiliza numai materiale reglementate în 

România. La alegerea acestui material s-a avut in vedere comportamentul bun al 

conductelor i arm turilor la presiuni înalte, uşurin  la montaj, manevrare, transport şi 

depozitare, precum şi asigurarea unor condi ii de buna func ionare in timp. Conductele din 

PEHD vor avea o lungime de 9,269 km pe teritoriul jude ului Cluj şi de 307,513 km pe 

teritoriul jude ului S laj, distribuite pe diferite dimensiuni Dn (de la 63 la 200 mm), pentru a 

face fa  la presiuni nominale de la 10 la 25 bari. 

Pozarea  aductiunii  se  va  face pe cât posibil  pe drumurile  de  p mânt  sau  pe  

drumuri  agricole,  aparținând  consiliilor  locale  aferente localit ților, astfel încât s  nu fie 

afectate terenurile agricole sau alte terenuri aflate în proprietate privat , existente în zon . 

În acest sens, nu este necesar  stabilirea situa iei juridice a terenului pentru dreptul de 

servitute. Aceast  solu ie a fost stabilit  şi pentru a facilita atât lucr rile de realizare a 

conductei de aduc iune, cât şi lucr rile de exploatare şi între inere ulterioare punerii în 

func iune. Suprafa a de teren ocupat  de aceast  lucrare este suprafa  ocupat  

temporar, respectiv zona unde se execut  tranşeea pentru pozarea conductei. 

Conducta de aducțiune propus  are urm toarele trasee i ramificații: 

Conducta de aduc iune Cluj-S laj propus  are urm toarele trasee şi ramifica ii: 

 Aduc iunea Cluj (rez. Odobeşti) - Zal u: 96,224 km; 

 Aduc iunea Zal u - Şimleul Silvaniei şi B lan (Chendrea) - Cehu Silvaniei: 68,472 

km; 
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 Ramifica ie Ugru iu - Sâncraiu Almaşului - Sânmihaiu Almaşului - Bercea: 15,743 

km; 

 Ramifica ie B lan - Letca - Lozna: 39,798 km; 

 Ramifica ie Someş-Odorhei - N pradea: 5,598 km; 

 Ramifica ie Vârşol  - Crasna - Ban - Cizer: 17,299 km; 

 Ramifica ie Şimleul Silvaniei - Bobota - Cam r: 25,475 km; 

 Ramifica ie Crasna - Marca: 30,067 km; 

 Ramifica ie Romi a - Ciumarna - R stol  Deşert - Buciumi: 22,006 km; 

 Ramifica ie Meseşenii de Jos: 5,665 km; 

 Ramifica ie Hereclean: 5,61 km. 

Pe traseul conductei de aduc iune vor fi amplasate sta ii de pompare şi/sau 

rezervoare de înmagazinare, iar din re eaua de aduc iune vor porni re elele de distribu ie, 

în fiecare unitate administrativ-teritorial  beneficiar  a proiectului.  

In continuare sunt prezentate, pentru toate UAT-urile care vor fi conectate la 

aduc iunea Cluj-S laj, situa ia existent  şi modul de conectare al infrastructurii propuse cu 

cea existent , din punctul de conectare primar (rezervorul Odobeşti) pe mersul aduc iunii 

şi ramifica iilor acestora, aşa cum au fost men ionate mai sus. 

1) Aduc iunea Cluj (rez. Odobeşti) - Zal u 

Lungimea total a aduc iunii principale este de 96.224 m. Dimensiunile prezentate în 

cadrul fiec rui UAT sunt calculate pornind din aduc iunea principal . 

 

UAT Chinteni 
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Figura 2. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Chinteni 

Comuna Chinteni are în componen  satele: Chinteni, Deuşu, Vechea, M cicaşu, 

Sânm rtin, Feiurdeni, P dureni, Satu Lung şi S liştea Veche. Localitatea Chinteni dispune 

de un sistem centralizat de alimentare cu ap , inclusiv rezervor de înmagazinare, dar 

func ionarea este costisitoare. Localit ile Deuşu, Vechea, Sânm rtin şi M cicaş sunt 

alimentate prin intermediul unor sta ii de pompare direct din sistemul de distribu ie existent 

în Chinteni. 

Prin proiect, se propune conectarea la sistemul centralizat a localit ilor Satu Lung 

şi Feiurdeni şi extinderea re elei de distribu ie în localitatea Chinteni. Conectarea se va 

realiza din conducta de aduc iune Cluj-Zal u astfel: 

 printr-o alt  conduct  de aduc iune de 2010 m pân  la rezervorul existent în 

localitatea Chinteni de 500 mc; din acest rezervor se va alimenta re elele de 

distribu ie existente în Chinteni şi P dureni, precum şi re elele de distribu ie noi din 

Satu Lung (6.299 m din re eaua de distribu ie existent  P dureni) şi Feiurdeni 

(8.771 m din re eaua de distribu ie existent  P dureni; 
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 printr-o conduct  scurt  de 30 m pân  la 2 rezervoare noi de înmagazinare de 100 

mc şi 200 mc în localitatea Deuşu; din aceste rezervoare se va realiza conectare cu 

re elele de distribu ie existente din localitatea Vechea, Deuşu, Sânm rtin şi 

M cicaş. 

 

UAT Vultureni 

În prezent, din toate localit ile comunei (Vultureni, B bu iu, F ureni, Chidea, 

B deşti, Şoimeni) doar Vultureni dispune de un sistem de alimentare cu ap , având ca 

surs  captarea a 3 izvoare subterane, la care se va renun a. 

Prin proiect se propune racordarea comunei la conducta de aduc iune Cluj-Zal u, 

prin realizarea o conduct  de transport de 2.124 m din, care merge pân  în rezervorul 

existent de 200 mc, şi de aici apa se distribuie în re eaua de distribu ie existent . 

Pentru localit tile B bu iu şi F ureni se va realiza un rezervor nou de înmagazinare 

de 100 mc (la intersec ia DJ 109 A cu drumul comunal ce duce la F ureni), care va fi 

conectat la conducta de aduc iune Cluj-Zal u printr-o conduct  de transport de 132 m. Din 

acest rezervor vo pleca re elele de distribu ie în acest localit i, de 5615 m (la B bu iu) şi 

3595 m (la F ureni). 
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Figura 3. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Vultureni 

 

UAT Aşchileu Mare 

Doar localitatea Aşchileu Mare dispune actualmente de sistem de alimentare cu 

ap  local, prin cişmele stradale, prin captarea din 3 foraje. 

Prin proiect se propune racordarea la conducta de aduc iune Cluj-Zal u, a patru din 

localit ile comunei (Aşchileu Mare, Aşchileu Mic, Cristorel şi Fodora), prin conducte de 

transport de lungimi 337 m (în Aşchileu Mare pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 

100 mc), 831 m (în Aşchileu Mic pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc), 

1163 m (în Fodora pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc) şi 3450 m (în 

Cristorel pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc). De la aceste rezervoare, 

vor porni re elele de distribu ie în fiecare din cele 4 localit i, cu lungimi de 6842 m (în 

Aşchileu Mare), 6.821 m (în Aşchileu Mic), 4080 m (în Fodora), 6718 m (în Cristorel). 
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Figura 4. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Aşchileu 

 

 UAT Dragu (jud. S laj) 
Comuna Dragu are 5 localit i în componen  (Dragu, Adalin, Fântânele, Ugru iu şi 

Voivodeni), din care doar în localitatea Dragu exist  un sistem necentralizat de alimentare 

cu ap  cu sursa un izvor captat şi înmagazinat într-un rezervor de 80 mc. 

Prin proiect se propune conectarea la conducta de aduc iune Cluj-Zal u a dou  

dintre localit i, Dragu şi Voivodeni. Acest lucru se va face prin 2 conducte de transport 

(939 m pntru localitatea Dragu şi 3989 m pentru localitatea Voivodeni) pân  la 2 

rezervoare de înmagazinare, fiecare de 100 mc, amplasate pe teritoriul fiec rei localit i. 

Din rezervoarele de înmagazinare, vor porni re ele de distribu ie pentru cele 2 localit i 

(10365 m pentru Dragu, respectiv de 4892 m pentru Voivodeni). 
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Figura 5. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Dragu 

 

UAT Hida (jud. S laj) 

 

Figura 6. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Hida 
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Comuna Hida are 8 localit i în componen  (Hida, Baica, Miluani, P duriş, Racâş, 

Sânpetru Almaşului, Stupini şi Trestia), din care doar localit ile Hida, Baica, Sânpetru 

Almaşului şi Racâş beneficiaz  de un sistem centralizat de alimentare cu ap  cu sursa 3 

pu uri forate de mare adâncime, un rezervor de înmagazinare de 200 mc şi o re ea de 

distribu ie în Hida şi Baica de 16,5 km, respectiv 3,8 km. 

Prin proiect se propune conectarea la conducta de aduc iune Cluj-Zal u a dou  

dintre localit i, Hida şi Trestia. Acest lucru se va face prin 2 conducte de transport (3630 

m pentru localitatea Trestia şi 2372 m pentru localitatea Hida) pân  la rezervorul de 

înmagazinare existent în Hida şi la unul nou de 100 mc, amplasat pe teritoriul localit ii 

Trestia. Pentru Hida nu se prev d investi ii în re eaua de distribu ie, iar pentru Trestia, de 

la rezervorul de înmagazinare va porni o re ea de distribu ie de 2915 m lungime. 

 

UAT Creaca (jud. S laj) 

 

Figura 7. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Creaca 
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Localit ile comunei Creaca (Creaca, Borza, Brebi, Brusturi, Jac, Lupoaia, 

Prod neşti) dipsun de sistem de alimentare cu ap , excep ie localit ile Viile Jacului şi 

Ciglean. În localit tile Brebi şi Jac exist  rezervoare de înmagazinare de câte 100 mc. 

Prin proiect se propune conectarea acestor rezervoare la conducta de aduc iune 

Cluj-Zal u, prin 2 conducte de transport de 2135 m (la rezervorul Brebi), respectiv de 5280 

m (la rezervorul Jac). 

 

UAT Mirşid (jud. S laj) 
 

 

Figura 8. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Mirşid 

 

În comuna Mirşid, doar localitatea Mirşid dispune de un sistem centralizat de 

alimentare cu ap , sursa fiind 2 pu uri, conduct  de transport, sta ie de tratare a pei şi 

rezervor de înmagazinare de 200 mc, de unde pleac  re eaua de distribu ie de 8614 m în 

localitate. In prezent, în afara rezervorului şi a re elei de distribu ie, celelalte componente 

sunt în conservare. 
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Prin proiect se propune racordarea localit ilor Mirşid şi Moigrad la conducta de 

aduc iune Cluj-Zal u. Localitatea Mirşid va fi conectat  la conducta de aduc iune printr-un 

racord şi conduct  de transport de 3070 m pân  la rezervorul existent, urmând a alimenta 

re eaua de distribu ie existent . Localitatea Moigrad va beneficia de racord la conducta de 

aduc iune printr-o conduct  de transport de 3050 m pân  la un rezervor de înmagazinare 

nou de 100 mc construit în localitate. De aici, va porni re eaua de distribu ie nou  în 

Moigrad de 4168 m. 

 

UAT Zal u 

 

Figura 9. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - municipiul Zal u 

 

În prezent, în municipiul Zal u exist  un sistem centralizat de alimentare cu ap , 

dar mare parte din conducte sunt realizate din materiale necorespunz toare, cu 
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numeroase defecte şi pierderi de ap , impunându-se reabilitarea lor. De asemenea, nu 

toate str zile din municipiu beneficiaz  de conducte de distribu ie. 

Sursa de ap  pentru municipiul Zal u o constituie acumularea Vârşol  care 

alimenteaz  şi oraşul Şimleul Silvaniei, asigurând un debit de 220 l/s pentru Zal u şi 100 

l/s pentru Şimleu Silvaniei. Apa este preluat  şi tratat  în sta ia de tratare, amplasat  pe 

râul Crasna, în amonte de acumulare.  În apropierea sta iei de tratare sunt construite 2 

rezervoare de mare capacitate, unul de 800 mc care asigur  apa pentru sp larea filtrelor 

şi unul de 1000 mc care asigur  volumul de ap  tampon necesar pentru func ionarea 

sta iei de pompare care asigur  debitul pentur rezervoarele de înmagazinare ale 

municipiului Zal u şi respectiv Şimleu Silvaniei.  Din sta ia de pompare, conducta de 

aduc iune pentru municipiul Zal u, va alimenta rezervoarele Ortelec (1x5000 mc), 

Dumbrava (2x 5000 mc), Br det (1x5000 mc). Sistemul actual nu are grad de acoperire 

suficient, prezint  riscuri asupra s n t ii umane, avarii la re elele de distribu ie, hidran i şi 

branşamente, precum şi numeroase întreruperi în furnizarea serviciului. 

Prin proiect, se propune racordarea municipiului la conducta de aduc iune Cluj-

Zal u, prin conectarea rezervorului Ortelec prin intermediului unei conducte transport de 

1210 m. Conducta de aduc iune Cluj-Zal u va continua cu aduc iunea Zal u-Şimleu 

Silvaniei. 

Din rezervoarele Ortelec şi Dumbrava (care vor fi reabilitate, împreun  cu cel de la 

Br det) porneşte re eaua de distribu ie pentru municipiu (care va fi reabilitat  pe 17421 m, 

şi extins  cu 11140 m), pe traseul c reia se vor construi 2 rezervoare de înmagazinare noi 

de câte 500 mc. De asemenea din re eaua de distribu ie va porni şi conducta de transport 

de 6.710 m pân  la localitatea Stana (component  a UAT Zal u). 

 

2) Aduc iunea Zal u - Şimleu Silvaniei şi B lan (Chendrea) - Cehu Silvaniei 

Lungimea total a aduc iunii principale este de 68472 m. Dimensiunile prezentate în 

cadrul fiec rui UAT sunt calculate pornind din aduc iunea principal . 

2.1. Aduc iunea Zal u-Şimleu Silvaniei 

 

UAT Vârşol  
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Figura 10. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Vârşol  

 

În prezent, localit ile comunei Vârşol  (Vârşol , Recea şi Recea Mic ) dispun de 

sisteme locale de alimentare cu ap . Localitatea Vârşol  este alimentat  din sta ia de 

tratare Vârşol , iar localit ile Recea şi Recea Mic  sunt alimentate din aduc iunea 

existent  Vârşol -Zal u. 

Prin proiect se propune racordarea localit ilor Vârşol  şi Recea la conducta de 

aduc iune Zal u-Şimleu Silvaniei. Conectarea se va face printr-o conduct  de transport de 

50 m pân  la rezervorul de înmagazinare de 200 mc existent în Recea şi la un rezervor 

nou de 200 mc amplasat lâng  cel existent. Din aceste rezervoare se vor alimenta re elele 

de distribu ie existente în cele dou  localit i, care vor fi extinse cu înc  5345 m. 

 

UAT Pericei 

În prezent, localitatea Pericei (din cele 4 localit i: Pericei, Bad cin, Sici, Periceiu 

Mic) este cea care dispune de un sistem de alimentare cu ap , având ca surs  sta ia de 

pompare de la Şimleu Silvaniei. Apa este transportat  printr-o conduct  pân  la un 
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rezervor de înmagazinare de 300 mc care este actualmente în conservare, de aici urmând 

ca apa s  fie distribuit  în localitate prin re eaua de distribu ie existent  de 16.900 m. 

Prin proiect, pentru asigurarea integral  cu ap  potabil  a localit ii Pericei, se 

propune racordarea la conducta de aduc iune Zal u-Şimleu Silvaniei, printr-o conduct  de 

transport de 500 m pân  la rezervorul existent, lâng  care se va construi înc  unul de 300 

mc. Din aceste rezervoare se va alimenta re eaua de distribu ie, care va fi extins  cu înc  

3400 m. 

 

Figura 11. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Pericei 

 

UAT Şimleu Silvaniei 
Oraşul Şimleu Silvaniei, cu localit ile componente (Bic, Cehei, Pusta) dispune de 

sistem de alimentare cu ap , având ca surs  acumularea Vârşol  (a se vedea UAT Zal u). 

Transportul apei dup  tratare este asigurat pân  în cele 2 rezervoare subterane de 500 

mc, amplasate în cap tul estic al oraşului, de aici fiind distribuit  în re eaua de distribu ie. 

Prin proiect, pentru asigurarea integral  cu ap  potabil  a oraşului, se va realiza 

racordarea la conducta de aduc iune Zal u-şimleu Silvaniei, printr-o conduct  de transport 
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de 25 m, pân  la rezervoarele subterane existente. Re eaua de distribu ie a localit ii va fi 

reabilitat  pe o lungime de 11.065 m şi extins  cu înc  2.540 m. 

 

Figura 12. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - Şimleu Silvaniei 

 

2.2 Aduc iunea Balan-Cehu Silvaniei 

Aduc iunea B l n-Cehu Silvaniei urmeaz  traseul DN1G de la intersec ia acesteia 

cu DJ109R, pân  la Jibou şi apoi, pe traseul DJ108A pân  la intersec ia cu drumul 

comunal DC16 care duce la In u şi No ig, în final pe traseul DJ 106 pân  la Cehu 

Silvaniei. 

 

UAT B lan 

Localit ile UAT B lan vor beneficia prin acest proiect doar de proximitatea 

conductei de aduc iunei Cluj-Zal u (localit ile Chendrea şi G lpâia), din care, pe teritoriul 

comunei, de la intersec ia DN1G cu DJ109R, va pleca aduc iunea B lan-Cehu Silvaniei, 

trecând prin localit ile B lan, Chechiş şi Gâlg ul Almaşului. Proximitatea conductei va 
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putea permite o viitoare racordare a localit ilor componente (B lan, Chendrea, G lpâia, 

Chechiş, Gâlg u Almaşului) la sistemul centralizat de alimentare cu ap  din Someş. 

 

UAT Jibou 

 

Figura 13. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - municipiul Jibou 

 

În UAT Jibou, apa potabil  este asigurat  în prezent de o surs  subteran  format  

din 14 pu uri din lunca râului Someş, aflate între localit ile Jibou şi Someş Odorhei. 

Aceste pu uri asigur  alimentarea cu ap  a celor 2 rezervoare de înmagazinare de câte 

2500 mc, şi de aici în re eaua de distribu ie de 34.421 m. 

Prin proiect, pentru acoperirea integral  a necesarului de ap  pentru UAT Jibou 

(Jibou şi localitatea component  Husia) se propune racordarea la conducta de aduc iune 

B lan-Cehu Silvaniei. 

Pentru localitatea Husia, racordul la conducta de aduc iune se va face printr-o 

conduct  secundar  de aduc iune de 2773 m (care apoi continu  pân  la N pradea) şi o 
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conduct  de transport pân  la rezervorul de 125 mc existent în localitate. De aici se va 

alimenta re eaua de distribu ie existent . 

Pentru localitatea Jibou, racordul la conducta de aduc iunea B lan-Cehu Silvaniei 

se va face printr-o conduct  secundar  de transport de 155 m pân  la sta ia de pompe 

Jibou, care transport  apa în rezervoarele de înmagazinare existente şi de aici în re eaua 

de distribu ie local , care va fi reabilitat  pe o lungime de 1127 m şi va fi extins  cu îns  

7383 m. De asemenea, cele dou  rezervoare de înmagazinare vor fi reabilitate prin 

proiect. 

 

UAT Someş-Odorhei 

Localit ile UAT Someş-Odorhei vor beneficia prin acest proiect doar de 

proximitatea conductei de aduc iune B lan-Cehu SIlvaniei, care trece prin localitatea 

Someş-Odorhei. Proximitatea conductei va putea permite o viitoare racordare a 

localit ilor componente (Someş-Odorhei, Bârsa, Domnin, In u, Şoimuş) la sistemul 

centralizat de alimentare cu ap  din Someş. 

 

UAT S l ig 

Din cele 5 localit i ale comunei (S l ig, Bulgari, Mineu, No ig, Deja), dispun de 

sisteme de alimentare cu ap  doar 3 (S l ing, Bulgari şi Deja), sursa fiind re eaua de 

alimentare cu ap  a oraşului Cehu-Silvaniei, care furnizeaz  apa pentru comuna prin 

intermediul unui rezervor de înmagazinare de 500 mc, de unde pornesc re ele de 

distribu ie pentru S l ig (10.700 m), Deja (8.800 m) şi Bulgari (8.100 m). 

Prin proiect se propune racordarea localit ii No ig la conducta de aduc iune B lan-

Cehu Silvaniei, printr-o conduct  de transport de 104 m la un rezervor de înmagazinare de 

200 mc, care va fi amplasat pe teritoriul localit ii Nadiş (va furniza ap  şi pentru aceast  

localitate apar inând UAT Cehu Silvaniei). Din acest rezervor, va pleca re eaua de 

distribu ie pentru localitatea No ig, în lungime de 8464 m. 
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Figura 14. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna S l ig 

 

UAT Cehu Silvaniei  

În Cehu Silvaniei, apa potabil  este asigurat  în prezent din surs  subteran  (9 

pu uri), situat  la 16,8 km de localitatea S lsig (jud. Maramureş), la confluen a pârâului 

S laj cu râul Someş. De aici apa este transportat  la rezervoarele de înmagazinare din 

localitate, de 1000, respectiv 2500 mc. Din aceste rezervoare se alimenteaz  re eaua de 

distribu ie a localit ii. 

Prin proiect, se propune racordarea localit ilor componente ale UAT Cehu Silvaniei 

(Cehu SIlvaniei, Nadiş, Uliciug, Motiş, Horoatu Cehului) la conducta de aduc iune B lan-

Cehu Silvaniei. Aceasta urm reşte drumul comunal DC16 pân  la intrarea în rezervoarele 

de înmagazinare existente în localitatea Cehu Silvaniei. Din aceste rezervoare se va 

asigura apa pentru re eaua de distribu ie existent  în localitatea Cehu Silvaniei, care va fi 

reabilitat  pe o lungime de 3695 m şi extins  cu înc  4945 m de conducte. 
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Pentru  localitatea Nadiş, alimentarea se face din rezervorul de înmagazinare aflat 

în localitatea No ig (a se vedea UAT S l ig), de aici pornind re eaua de distribu ie pentru 

localitate cu lungime de 6057 m. 

Pentru localitatea Ulciug, se va construi un rezervor de înmagazinare nou de 100 

mc, de unde va porni re eaua de distribu ie prin localitate, în lungime de 7866 m. 

Pentru localitatea Motiş, alimentarea cu ap  se va face din rezervoarele de 

înmagazinare din Cehu Silvaniei, de unde va porni re eaua de distribu ie în localitate cu 

lungime de 8395 m. 

Pentru localitatea Horoatu Cehului, alimentarea cu ap  se va asigura din 

rezervoarele din Cehu SIlvaniei, de unde va porni re eaua de distribu ie în localitate, cu 

lungime de 6385 m. 

 

Figura 15. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - Cehu Silvaniei 

 

3) Ramifica ie Ugru iu - Sâncraiu Almaşului - Sânmihaiu Almaşului - Bercea 

Ramifica ia la aduc iunea Cluj-Z l u porneşte din dreptul localit ii Hida, de la 

intersec ia DJ 109 cu DN1G c tre Sânmihaiu Almaşului, de aici c tre Zimbor şi apoi 

Sâncraiu Almaşului. 
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UAT Sânmihaiu Almaşului 

 

Figura 16. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - Sânmihaiu 

Almaşului 

Localit ile comunei (Sânmihaiu Almaşului, Bercea, Sânta M ria) nu dispun de 

sisteme centralizate de alimentare cu ap . 

Prin proiect se propune racordarea comunei la conducta de aduc iune Cluj-Zal u, 

din ramifica ia Hida-Sânmihaiu-Almaşului-Sâncraiu Almaşului.  

Pentru localitatea Sânmihaiu Almaşului, racordarea la ramifica ie se va face printr-o 

conduct  de transport de 839 m pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc 

amplasat în Sânmihaiu Almaşului, şi de aici la re eaua de distribu ie propus  de 14294 m.  

Pentru localitatea Sânta M ria, racordarea la ramifica ie se face printr-o conduct  

de transport de 6888 m pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc amplasat în 

Sânta M ria, şi de aici la re eaua de distribu ie propus  de 4415 m. 

Pentru localitatea Bercea, alimentarea cu ap  se va realiza din rezervorul de 

înmagazinare amplasat în localitatea Sânta M ria, printr-o re ea nou  de distribu ie de 

3688 m. 

 

UAT Zimbor 
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Figura 17. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Zimbor 

 

Localit ile comunei Zimbor (Zimbor, Chendremal, Dolu, Sâncraiu Almaşului, 

Sutoru) nu dispun în prezent de sisteme centralizate de alimentare cu ap  

Prin proiect se propune racordarea localit ilor Zimbor, Chendremal, Sâncraiu 

Almaşului şi Sutoru la conducta de aduc iune Cluj-Zal u, prin ramifica ia Hida-Sâncraiu 

Almaşului. 

Pentru localitatea Zimbor racordarea de la ramifica ie se va face printr-o conduct  

de transport de 730 m pân  la un rezervor de înmagazinare de 100 mc care va fi amplasat 

în localitate, de unde va porni re eaua de distribu ie a localit ii, pe 6688 m. 

Pentru localitatea Sâncraiu Almaşului, ramifica ia merge pân  la rezervorul de 

înmagazinare de 100 mc care va fi amplasat în localitate, de unde va porni re eaua de 

distribu ie de 6371 m. 
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Pentur localit ile Chendremal şi Sutoru, aprovizionarea cu ap  se va realiza din 

rezervorul localit ii Zimbor, printr-o re ea de distribu ie de 2883 m (pentru Chendremal), 

respectiv de 3479 m (pentru Sutoru). 

 

4) Ramifica ie B lan - Letca – Lozna 

Ramifica ia porneşte din aduc iunea B lan-Cehu Silvaniei, din localitatea Tih u 

(UAT Surduc) de la intersec ia drumurilor DN1G cu DN1H, c tre Surduc, mergând pân  la 

Letca, pe DJ28. 

 

UAT Surduc 

 

Figura 18. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Surduc 

 

Localit ile comunei Surduc (Surduc, Cristol el, Tih u, Brâglez, Solona, Teştioara, 

Turbu a) nu dispun actualmente de sisteme centralizate de alimentare cu ap . 

Prin proiect se propune racordarea localit ilor Surduc, Cristol el şi Tih u la 

ramifica ia Tih u-Letca.  
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Pentru localitatea Surduc, racordarea la ramifica ie se va realiza printr-o conduct  

de transport de 1771 m care urmeaz  drumul jude ean DJ108B, pân  la un rezervor de 

înmagazinare nou de 200 mc care va fi amplasat în localitate. De la acesta va porni 

re eaua de distribu ie în lungime de 11921 m. 

Pentru localitatea Cristol el, racordarea la ramifica ie se va realiza printr-o conduct  

de transport de 690 m, care porneste de la intersec ia DN1H cu DJ110D şi urmeaz  

drumul jude ean pân  la un rezervor de înmagazinare nou de 100 mc. Din rezervor va fi 

realizat  reteaua de distribu ie a localit ii, cu lungime de 3955 m. 

Pentru localitatea Tih u, racordarea la sistemul de alimentare se va realiza printr-o 

conduct  de transport de 1502 m, care porneşte din conducta de aduc iune B lan-Cehu 

Silvaniei (înainte de intersec ia DN1G cu DN1H) pân  la un rezervor de înmagazinare nou 

de 200 mc, de unde porneşte re eaua de distribu ie a localit ii, cu lungimea de 9423 m. 

 

UAT Cristol  

 

Figura 19. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Cristol  
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Localit ile comunei Cristol  (Cristol , Muncel, Poiana On ii, V leni) nu dispun în 

prezent de sistem de alimentare cu ap . Prin proiect se propune conectarea localit ilor 

Cristol  şi V leni la acest sistem. 

Localitatea Cristol  se va conecta la ramifica ie în continuarea conductei care 

alimenteaz  localitatea Cristol el (UAT Surduc), printr-o conduct  de transport de 5234 m 

pân  la un rezervor de înmagazinare de 200 mc, şi de aici prin re eaua de distribu ie de 

6741 m. 

Localitatea V leni se va alimenta din rezervorul de înmagazinare din localitatea 

Cristol , printr-o re ea de distribu ie de 9445 m. 

 

UAT B beni 

 

Figura 20. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna B beni 

 

Localit ile comunei B beni (B beni, Ciocmani, Cli , Piroşa, Poien a) nu dispun în 

prezent de sistem de alimentare cu ap . Prin proiect se propune conectarea localit ilor 

B beni şi Ciocmani la sistemul centralizat de alimentare. 
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Pentru localitatea B beni racordarea la ramifica ie se va realiza printr-o conduct  

de transport de 676 m, pân  la un rezervor de înmagazinare nou de 100 mc, şi de aici prin 

re eaua nou  de distribu ie de 8936 m. 

Pentru localitatea Ciocmani, racordarea la ramifica ie se va realiza printr-o 

conduct  de transport de 740 m, pân  la un rezervor de înmagazinare nou de 100 mc, şi 

de aici prin re eaua nou  de distribu ie de 7697 m. 

 

UAT Letca 

 

Figura 21. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Letca 

 

În prezent, dintre localit ile comunei Lotca (Letca, Ciula, Cozla, Cuciulat, Lemniu, 

Purc re , Şoimuşeni, Topli a, V lişoara) dispun de sistem de alimentare centralizat Letca, 

Cuciulat, Cozla, Ciula, Topli a şi Lemniu.  
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Sursa de alimentare pentru localitatea Letca este un izvor (Izvorul Biltii), amplasat 

în extravilanul localit ii, la 1.35 km nord şi cca 100 m de malul drept al V ii Purc re . Apa 

este transportat  printr-o conduct  de aduc iune de 1520 m, tratat  şi înmagazinat  într-

un rezervor de 100 mc, de unde este alimentat  localitatea printr-o re ea de distribu ie de 

2.460 m. 

Sursa de alimentare pentru localit ile Topli a şi Lemniu este un izvor amplasat la 

intrarea în Topli a dinspre Letca, la cca 10 m de drum, de unde apa este pompat , printr-o 

conduct  de aduc iune de 170 m într-un rezervor de înmagazinare de 100 mc. Din 

rezervor se alimenteaz  re elele de distribu ie din Topli a (1713 m) şi Lemniu (3067 m). 

Sursa de alimentare pentru localitatea Cuciulat o constituie un izvor existent 

amplasat în intravilanul localit ii, de unde se transport  apa printr-o conduct  de 

aduc iune de 450 m pân  într-un rezervor de înmagazinare de 100 mc şi de aici în re eaua 

de distribu ie a localit ii, cu lungime de 4245 m. 

Sursa de alimentare pentru localit ile Cozla şi Ciula o constituie un izvor care se 

g seşte pe versantul dinspre comuna N pradea, de unde apa este transportat  printr-o 

conduct  de aduc iune de 1140 m pân  în 2 rezervoare de înmagazinare, de 100 şi 30 

mc, aflate pe teritoriul localit ii Cozla, de unde se alimenteaz  re elele de distribu ie 

pentru cele 2 localit i, în lungime de 7371 m (Cozla) şi 2810 m (Ciula). 

Prin proiect se propune conectarea localit ilor Letca, Cuciulat şi Topli a la sistemul 

zonal de alimentare, prin racordarea rezervoarelor de înmagazinare existente în aceste 

localit i la ramifica ie, prin conducte de transport de 1011 m (pentru Letca), 610 m (pentru 

Cuciulat) şi 2392 m (pentru Topli a). 

 

UAT Lozna 

Dintre localit ile componente ale comunei Lozna (Lozna, Cormeniş, Preluci, Valea 

Leşului, Valea Loznei), în prezent dispun de sistem centralizat de alimentare cu ap  

localit ile Lozna, Valea Leşului şi Preluci. 

Sursa de alimentare o constituie stratul acvifer cantonat în terasa râului Someş, în 

partea de nord-est a localit ii Lozna, la distan  de cca 450 m de localitate, de unde apa 

este extras  prin 2 foraje. Apa extras  este tratat  şi transportat  cu ajutorul unei 

conducte de aduc iune de 1.696 m pân  la un rezervor de înmagazinare de 100 mc. De la 
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acest rezervor se alimenteaz  re elele de distribu ie pentru cele trei localit i, în lungimi de 

3.100 m (Lozna), Preluci (2.000 m) şi Valea Leşului (1.900 m). 

Prin proiect se propune conectarea localit ilor Lozna, Valea Leşului şi Preluci la 

sistemul zonal de alimentare, prin racordarea la ramifica ie (între punctele de conectare 

ale acesteia cu conductele de transport la Cuciulat şi Letca) a unei conducte de transport 

de 3.563 m, care urmeaz  DN1H şi DC27 pân  la rezervorul de înmagazinare existent. 

 

Figura 22. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Lozna 

 

5) Ramifica ie Jibou – N pradea 

Ramifica ia Jibou-N pradea se racordeaz  la conducta de aduc iune B lan-Cehu 

Silvaniei, din DJ 108A, la ieşirea din Jibou c tre localitatea Rona, apoi Husia, Someş-

Gurusl u şi pe DJ108E pân  în N pradea. 
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UAT N pradea 

 

Figura 23. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna N pradea 

 

In prezent dintre localit ile componente ale comunei N pradea (N pradea, Cheud, 

Traniş, Someş-Gurusl u, V durele), 2 sunt conectate la un sistem de alimentare cu ap , 

N pradea şi Cheud. 

Pentru localitatea N pradea, sursa de alimentare o constituie 4 izvoare din care se 

capteaz  apa, se transport  printr-un sistem de conducte de aduc iune de 1800 m c tre 2 

rezervoare de înmagazinare de 300 mc. Din acestea, se porneşte re eaua de distribu ie cu 

lungimea de 13900 m. 

Localitatea Cheud este conectat  la sistemul de distribu ie al localit ii N pradea, 

având o re ea proprie de distribu ie de 2360 m. 

Prin proiect se propune conectarea la sistemul zonal de alimentare a celor 2 

localit i (datorit  insuficien ei debitului furnizat de cele 4 izvoare) şi a localit ilor Someş-

Gurusl u şi Traniş. În localitatea N pradea ramifica ia se termin  în rezervoarele de 

înmagazinare existente. 

Pentru localitatea Someş-Gurusl u, racordarea la ramifica ia Jibou-N pradea se va 

realiza printr-o conduct  de transport de 50 m pân  la un rezervor de înmagazinare nou 
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de 100 mc (dimensionat şi pentru localitatea Traniş), din care va porni apoi o re ea de 

distribu ie în localitate de 6224 m. Localitatea Traniş va avea o re ea de distribu ie de 

6452 m.  

 

6) Ramifica ie Crasna - Ban – Cizer 

Ramifica ia Crasna-Ban-Cizer porneşte din ramifica ia Vârşol -Marca, de la 

intersec ia DN1H cu DJ108G, urmând drumul jude ean DJ108G pân  în Cizer. 

 

UAT Crasna 

 

Figura 24. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Crasna 

 

În prezent, în trei dintre localit ile comunei (Crasna, Huseni, Marin, Ratin) exist  

sistem centralizat de alimentare cu ap  şi anume în: Crasna, Ratin şi Huseni. Sursa de 

alimentare sunt 2 pu uri forate, de unde apa este pompat , tratat  şi înmagazinat  într-un 

rezervor de 300 mc aflat în localitatea Crasna. De aici, porneşte re eaua de distribu ie în 
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localitate de 14.046 m. Din aceast  re ea, printr-o sta ie de pompare este alimentat un alt 

rezervor de înmagazinare de 200 mc aflat în localitatea Ratin, din care se alimenteaz  

re elele de distribu ie în localit tile Ratin şi Huseni, în lungime de 6716 m. 

Prin proiect se propune, pentru asigurarea debitului suficient de ap  pentru 

comun , doar racordarea la ramifica ie, printr-o conduct  de transport de 1900 m pân  la 

rezervorul de înmagazinare din Crasna. 

De asemenea, pentru localitatea Ratin va fi asigurat un debit suplimentar, prin 

racordarea rezervorului existent în localitate la ramifica ia Vârşol -Nuşfal u, printr-o 

conduct  de transport de 595 m. 

 

UAT B nişor 

 

Figura 25. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna B nişor 

 

Dintre localit ile comunei B nişor (B nişor, Ban, Peceiu) doar localitatea Peceiu 

dispune de sistem de alimentare cu ap , având ca surs  de ap  un pu  forat, de unde apa 

este extrasa şi inmagazinat  într-un rezervor de 150 mc, de unde apa este apoi distribuit  

în re eaua de distribu ie. 
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Prin proiect se propune conectarea tuturor localit tilor la sistemul zonal de 

alimentare cu ap . Pentru localitatea Peceiu, este propus  racordarea rezervorului 

existent la ramifica ie printr-o conduct  de aduc iune care pleac  de la intersec ia drumului 

jude ean DJ108G cu DJ109E (care trece prin Peceiu, B nişor şi având punct final 

localitatea Ban). Din aceast  conduct  de aduc iune, în localitatea Peceiu va porni o 

conduct  de transport de 722 m pân  la rezervorul existent în aceast  localitate. 

Tot din aceast  conduct  de aduc iune în dreptul localit ii B nişor, va porni o 

conduct  de transport de 1146 m pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc 

care se va construi în localitate, de unde va porni o re ea de distribu ie de 10237 m. 

În localitatea Ban, conducta de aduc iune men ionat  va avea ca punct final un 

rezervor nou de înmagazinare de 100 mc care se va construi în localitate şi de unde va 

porni re eaua de distribu ie de 8632 m. 

 

UAT Horoatu Crasnei 

 

Figura 26. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - Horoatu Crasnei 

 

Localit ile comunei Horoatu Crasnei (Horoatu Crasnei, Hurez, Stârciu, Serdiu) nu 

dispun în prezent de sisteme de alimentare cu ap . 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 2
80

 

Prin proiect se propune conectarea localit ilor comunei la sistemul zonal de 

alimentare. Pentru localitatea Horoatu Crasnei, racordarea la ramifica ie se va realiza 

printr-o conduct  de transport de 730 m pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 200 

mc care va fi amplasat în localitate, de unde va porni re eaua de distribu ie de 9159 m. 

Pentru localitatea Stârciu, racordarea la ramifica ie se va realiza printr-o conduct  

de transport de 5265 m, care urmeaz  drumul comunal DC 79 pân  la un rezervor nou de 

înmagazinare de 200 mc, care va fi amplasat în localitate. De aici va porni re eaua de 

dsitribu ie cu lungimea de 12453 m. 

 

UAT Cizer 

 

Figura 27. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Cizer 

 

Dintre localit ile comunei Cizer (Cizer, Pleşca, Pria), doar localitatea Pria dispune 

de sistem de alimentare cu ap , sursa fiind un foraj de coast . 
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Prin proiect se propune conectarea şi a celorlalte localit i ale comunei, Cizer şi 

Pleşca la sistemul zonal de alimentare cu ap . In acest sens, ramifica ia Crasna-Ban-

Cizer va avea ca punct final un rezervor nou de înmagazinare de 200 mc care va fi 

amplasat în localitatea Cizer, şi care va alimenta re elele de distribu ie din Cizer (de 17691 

m) şi Pleşca (de 3573 m). 

 

7) Ramifica ie Şimleu Silvaniei - Bobota – Cam r 
Ramifica ia Şimleu Silvaniei-Bobota-Cam r porneşte din aduc iunea Zal u-Şimleu 

Silvaniei, din rezervoarele Br det ale municipiului Zal u, urm reşte str zile Stadionului, 

Partizanilor şi 22 Decembrie 1989 pân  la intersec ia cu DJ108F şi apoi pe acest drum 

jude ean, prin Uileacu Şimleului (UAT M erişte) şi Moiad (UAT S rm şag), pân  la 

intersec ia acestui drum cu DN1F, pe acest drum na ional pân  în localitatea Zalnoc (UAT 

Bobota). 

 

UAT M erişte 

 

Figura 28. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - M erişte 
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Comuna M erişte este format  din 6 sate: M erişte, Criştelec, Doh, Giurtelecu 

Şimleului, Uileacul Şimleului, M l die. Niciuna din localit i nu dispune de sisteme de 

alimentare cu ap .  

Prin proiect se propune conectarea localit ilor la sistemul zonal de alimentare prin 

racord la ramifica ie. 

Pentru localitatea Criştelec, conectarea se va realiza printr-o conduct  de transport 

de 3692 m, care porneşte de la intersec ia DJ108F cu drumul comunal DC 98 şi urmeaz  

acest drum pân  la rezervor nou de înmagazinare de 100 mc, care va fi amplasat în 

localitate, de aici alimentând o re ea de distribu ie nou  de 4249 m.  

Pentru localitatea Uileacu Şimleului, conectarea se va realiza printr-o conduct  de 

transport de 1840 m, care porneşte din DJ108F urmând drumuri comunale pân  la un 

rezervor nou de înmagazinare de 100 mc, care va fi amplasat în localitate, de aici 

alimentând o re ea de distribu ie nou  în lungime de 4502 m. 

Pentru localitatea Giurtelecu Şimleului, conectarea se va realiza printr-o conduct  

de transport de 2296 m, care porneşte de la intersec ia DJ108F cu DC105, urmând acest 

drum pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 200 mc, care va fi amplasat în 

localitate, de aici alimentând o re ea de distribu ie nou  în lungime de 8490  m. 

Pentru localitatea M l die, conectarea se va realiza printr-o conduct  de transport 

de 3037 m, care porneşte de la intersec ia DJ108F cu DC99, urmând acest drum şi 

drumurile comunale pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc, care va fi 

amplasat în localitate, de aici alimentând o re ea de distribu ie nou  în lungime de 2160 m. 

Pentru localitatea Doh, conectarea se va realiza printr-o conduct  de transport de 

7170 m, care porneşte de la intersec ia DJ108F cu DJ110 (catre Doh), urmând acest drum 

pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 200 mc, amplasat în localitate, de aici 

alimentând o re ea de distribu ie nou  în lungime de 5515 m. 

Pentru localitatea M erişte, conectarea se va realiza de la rezervorul nou din 

localitatea Doh, printr-o re ea de distribu ie nou  în lungime de 9414 m. 

 

UAT Cam r şi Carastelec 

Din cele dou  UAT-uri vecine, doar localit ile Cam r şi Carastele dispun de un 

sistem de alimentare cu ap  comun. Sursa de ap  o constituie 2 foraje de adâncime, de 

unde apa este captat  şi tratat  şi apoi înmagazinat  într-un rezervor de 200 mc, de unde 
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alimenteaz  re elele de distribu ie ale celor dou  sate, Cam r şi Carastelec, în lungime 

total  de 22700 m. 

Prin proiect se propune conectarea la sistemul zonal de alimentare a rezervorului 

existent. Conectarea se va realiza printr-o conduct  de transport de 12010 m, care 

porneşte de la intersec ia DJ108F cu drumul jude ean DJ110, urmeaz  acest drum şi apoi 

DC100 pân  la rezervor.  

 

Figura 29. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - Cam r şi 

Carastelec 

 

UAT S rm şag 

Dintre localit ile comunei (S rm şag, Ilişua, Lompirt, Moiad, Poiana M gura, 

rmure), doar localit ile S rm şag şi Moiad dispun în prezent de un sistem de 

alimentare cu ap , având ca surs  7 pu uri forate, pe un front de captare de 500 m. Apa 

captat  este tratat  şi înmagazinat  în 2 rezervoare a câte 500 mc fiecare. Din aceste 

rezervoare pornesc re elele de distribu ie pentru S rm şag (lungime 17260 m) şi Moiad 

(lungime 1760 m). 

Prin proiect se propune conectarea celor dou  localit i la sistemul zonal de 

alimentare, prin racordarea celor 2 rezervoare existente la ramifica ie. Racordarea se va 
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realiza printr-o conduct  de transport de 2765 m, care porneşte din DJ108F şi urm reşte 

drumurile comunale pân  la rezervoare. 

 

Figura 30. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna S rm şag 

 

UAT Bobota 

In prezent, nicio localitate a comunei nu dispune de sisteme de alimentare cu ap . 

Prin proiect se propune racordarea localit ilor comunei (Bobota, Derşida, Zalnoc) la 

sistemul zonal de alimentare cu ap  prin racord la ramifica ie. 

Pentru localitatea Bobota, racordarea se va face printr-o conduct  transport de 25 

m pân  la un rezervor de înmagazinare nou de 400 mc (care va deservi şi localitatea 

Derşida), de unde va porni re eaua de distribu ie în localitate cu lungimea de 17688 m. 

Pentru localitatea Derşida, re eaua de distribu ie care va porni tot din rezervorul de 

înmagazinare, va avea lungimea de 10398 m. 

Pentru localitatea Zalnoc, racordarea se va face din ramifica ie printr-o conduct  de 

transport de 5665 m, pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc, de unde va 

porni re eaua de distribu ie în localitate, în lungime de 9350 m. 

 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 2
85

 

 

Figura 31. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Bobota 

 

8) Ramifica ie Crasna – Marca 

Ramifica ia Vârşol  – Marca porneşte din aduc iunea Zal u-Şimleu Silvaniei, de la 

intersec ia DN1H cu DJ108G, urmând drumul jude ean pân  în Crasna, de unde urmeaz  

drumul jude ean DJ 191C pân  în Nuşfal u şi apoi DN191B şi DC 93 pân  în localitatea 

Marca. Din Nuşfal u, din ramifica ie mai pleac  2 conducte de aduc iune/transport, una 

urmând drumul na ional DN1H c tre Aleuş (UAT Halm şd), şi cealalt  urmând drumul 

jude ean DJ 191D pân  în V lc u de Sus. 

 

UAT Nuşfal u 

Localit ile comunei Nuşfal u (Nuşfal u şi Bilghez) dispun actualmente de sisteme 

de alimentare cu ap , a c ror surs  este râul Barc u, de unde apa este captat  şi  sunt 

tratat  şi transportat  în rezervoare de înmagazinare (de 500 mc, amplasat în localitatea 

Nuşfal u, respectiv 3 x 7 mc amplasate în localitatea Bilghez). Din aceste rezervoare se 

alimenteaz  re elele de distribu ie în cele 2 localit i, respectiv Nuşfal u de 16652 m şi 

Bilghez de 4100 m. 
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Prin proiect se doreşte suplimentarea debitului de ap  pentru acoperirea 

necesit ilor celor 2 localit i. 

Pentru localitatea Nuşfal u, racordarea la ramifica ie se va realiza printr-o conduct  

de transport de 40 m pân  la rezervorul existent, care va fi şi el reabilitat. 

Pentru localitatea Bilghez, racordarea la ramifica ie se va realiza printr-o conduct  

de transport de 4230 m pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc. De aici şi de 

la rezervoarele existente porneşte re eaua de distribu ie, care va fi extins  prin proiect cu 

360 m. 

 

 

Figura 32. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Nuşfal u 

 

UAT Boghiş 

În prezent, localit tile comunei Boghiş (Boghiş şi Bozieş) dispun de sisteme de 

alimentare cu ap , având ca surs  râul Barc u, de unde apa captat  este tratat  ( în 

gospod ria de ap  din Nuşfal u) şi înmagazinat  apoi într-un rezervor de 250 mc. Din 

acest rezervor, apa alimenteaz  reteaua de distribu ie în lungime de 8387 m. 
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Prin proiect se propune racordarea comunei la sistemul zonal de alimentare, prin 

intermediul unui racord la ramifica ie. Conducta de aduc iune/transport porneşte din 

ramifica ie de la intersec ia DJ191C cu DJ191D şi urmeaz  acest drum comunal pân  în 

comuna Valc ul de Jos.  

Pentru localitatea Boghiş, din aceast  aduc iune se racordeaz  o conduct  

transport în lungime de 275 m pân  la un rezervor nou de 200 mc amplasat în localitatea 

Boghiş. Din acest rezervor şi din cel existent se va alimenta re eaua de distribu ie 

existent , care va fi extins  cu 460 m.  

 

 

Figura 33. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Boghiş 

 

UAT Valc ul de Jos 

Dintre localit ile comunei V lc u de Jos (Lazuri, Preoteasa, Ratovei, Sub Cetate, 

Valc u de Jos şi Valc u de Sus) doar localit ile Valc u de Jos, Valc u de Sus şi Sub 

Cetate dispun în prezent de sisteme de alimentare cu ap . Sursa de ap  o constituie trei 

foraje, în sistem hidraulic, amplasate la 200 m unul fa  de altul, pe partea dreapt  a 
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pârâului Fizeş (afleunt al râului Barc u), în lungul drumului jude ean DJ191D.  Din captare, 

apa este tratat  şi apoi înmagazinat  într-un rezervor de 500 mc, de unde apa este 

furnizat  în retelele de distribu ie ale celor 3 localit i, în lungime de 12162 m. 

 

 

Figura 34. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Valc u de 

Jos 

 

Prin proiect se propune racordarea rezervorului existent la conducta de aduc iune 

din cadrul sistemului zonal şi reabilitarea acestui rezervor. 
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UAT Ip 

 

Figura 35. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Ip 

 

Din cele 5 localit i ale comunei (Ip, Z uan, Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus, 

Z uan-B i) doar Ip şi Z uan dispun de sistem de alimentare cu ap . 

Sursa de alimentare este din re eaua de distribu ie a localit ii Nuşfal u (vezi UAT 

Nuşfal u) de unde apa este alimentat  într-un rezervor de înmagazinare de 500 mc, din 

care se furnizeaz  apoi apa în re elele de distribu ie pentru Ip şi Z uan, în lungime de 

16.655 m din care 2098 m conducta de transport între Ip şi Z uan. 

Prin proiect se propune conectarea tuturor localit ilor comunei Ip, inclusiv Cosniciu 

de Jos şi Cosniciu de Sus la sistemul zonal de colectare, prin racord la ramifica ia 

principal , care urmeaz  DN19B prin Ip. 

Pentru localit ile Ip şi Z uan, se va realiza racordarea la ramifica ie printr-o 

conduct  de transport de 40 m pân  la rezervorul existent care alimenteaz  cele dou  

localit i. 

Pentru localitatea Cosniciu de Sus, se va realiza racordarea la ramifica ia principal  

printr-o conduct  de transport de 5947 m care porneşte de la intersec ia DN19B cu 
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DJ109P şi merge pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 200 mc, amplasat în 

localitate, de unde apa va fi furnizat  atât pentru re eaua de distribu ie a localit tii, cât şi 

pentru localit ile Cosniciu de Jos şi Cerişa (UAT Halm şd). Re eaua de distribu ie din 

localitatea Cosniciu de Sus va avea o lungime de 5195 m. 

Pentru localitatea Cosniciu de Jos, re eaua de distribu ie (alimentat  din rezervor 

din Cosniciu de Sus), va avea o lungime de 7432 m. 

 

UAT Halm şd 

 

Figura 36. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Halm şd 

 Comuna (format  din localit ile Halm şd, Aleuş, Cerişa, Drighiu, Fufez) dispune în 

prezent par ial de sisteme de alimentare cu ap , respectiv doar în localitatea Halm şd, 

având ca surs  izvoare  din zon , care sunt captate şi racordate la 2 rezervoare de 

înmagazinare, de 100 şi 70 mc. Din aceste rezervoare se alimenteaz  re eaua de 

distribu ie de 5500 m. 

Prin proiect se propune conectarea localit ilor prin racordare la sistemul zonal de 

alimentare. Racordarea se va face din localitatea Nuşfal u, din ramifica ia principal  

plecând conducta de aduc iune/transport de 10980 m care urmeaz  drumul na ional 

DN1H c tre rezervoarele existente din localitatea Halm şd. 
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UAT Marca 

Dintre localit ile comunei (Marca, Leşmir, Por , Şumal) doar localit ile Marca şi 

Por  dispun de sisteme de alimentare cu ap , având ca surs  diferite izvoare din zon . 

Dup  captarea apei, aceasta este înmagazinat  în 2 rezervoare, unul în localitatea Marca 

de 200 mc şi unul în localitatea Por  de 200 mc. Fiecare din aceste rezervoare 

alimenteaz  re elele de distribu ie din localit ile respective. 

Prin proiect se propune racordarea la sistemul zonal a celor 2 rezervoare existente, 

prin intermediului ramifica iei pân  la localitatea Marca (urmând drumul comunal DC93), şi 

prin intermediul unei conducte transport de 1855 m care porneşte din punctul de 

intersec ie DN19B cu DC 93, urmeaz  DN18B pân  la intersec ia cu DC 92, urmând apoi 

acest drum comunal pân  la rezervorul din localitatea Por . 

 

9) Ramifica ie Romi a - Ciumarna - R stol  Deşert – Buciumi 

Ramifica ia Romi a-Cium rna-R stol  Deşert-Buciumi porneşte din aduc iunea Cluj-

Zal u, de la intersec ia DJ109R cu DJ108A, urmând drumul jude ean pân  în Românaşi, 

de unde urmeaz  drumul na ional/european DN1F/E81 şi apoi din nou DJ108A prin Agrij 

pân  în localitatea Bogdana (UAT Buciumi). 

 

UAT Românaşi 
Dintre cele 6 sate componente ale comunei (Românaşi, Chichişa, Cium rna, 

P uşa, Poarta S lajului, Romi a) cinci dispun de sisteme de alimentare cu ap , singura 

localitate f r  astfel de sistem fiind Cium rna. Sursa de ap  o constituie 5 pu uri forate. 

Apa captat  este transportat  pân  la sta ia de tratare şi apoi la un rezervor de 

înmagazinare de 350 mc, de unde este transportat  spre retelele de distribu ie ale 4 

localit i: Românaşi (lungime 13.778 m), Chichişa (lungime 5.000 m), Poarta S lajului 

(lungime 7.800 m) şi Romi a. Localitatea P uşa este deservit  de un rezervor de 

înmagazinare aflat în localitatea Agrij (UAT Agrij), iar reteaua de distribu ie are lungimea 

de 4.350 m. 

Prin proiect se doreşte conectarea tuturor localit ilor componente la sistemul zonal 

de alimentare cu ap . Astfel, pentru localit ile care dispun deja de sistem de alimentare, 

racordarea la ramifica ie se va realiza printr-o conduct  de transport de 1055 m pân  la 

rezervorul existent în localitatea Românaşi. 
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Pentru localitatea Cium rna, conectarea se va face din ramifica ie, printr-o 

conduct  de transport de 5235 m care urmeaz  DN1F şi drumurile comunale din localitate 

pân  la un rezervor nou de înmagazinare de 100 mc. Din acest rezervor va fi alimentat  

re eaua nou  de distribu ie a localit ii, cu lungime de 5.328 m. 

 

 

Figura 37. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Românaşi 

 

 UAT Agrij 

Localit ile comunei Agrij (Agrij, R stol u Deşert) dispun în prezent de un sistem de 

alimentare cu ap , având ca surse: 

-  un foraj de medie adâncime amplasat în apropierea satului R stol u Deşert. Din 

acest foraj, apa captat  este transportat  la gospod ria de ap  aflat  între cele 2 

localit i, unde este înmagazinat  în 2 rezervoare de 100 mc. Din aceste 

rezervoare sunt alimentate re elele de distribu ie ale ambelor localit i. 

- Izvor, de unde apa captat  este transportat , tratat  şi înmagazinat  într-un rezevor 

de 200 mc, din care se alimenteaz  reteaua de distribu ie a localit ii Agrij şi P uşa 

(UAT Românaşi). 

Prin proiect se propune conectarea localit ilor comunei la sistemul zonal prin 

racordarea la ramifica ie. Pentru localitatea R stol u Deşert, racordarea se face printr-o 
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conduct  de transport de 1610 m, care urmeaz  drumurile comunale din localitate pân  la 

un rezervoarele de înmagazinare existente în localitate. De asemenea, pentru localitatea 

Agrij, racordarea se face printr-o conduct  de transport de 2495 m, care urmeaz  

drumurile comunale din localitate pân  la rezervorul de 200 mc existent. 

 

 

Figura 38. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Agrij 

 

UAT Buciumi 

Comuna Buciumi are 6 sate în componen  (Buciumi, Bodia, Bogdana, Huta, 

R stol , Sângeorgiu de Meseş) dar niciuna nu dispune de sisteme de alimentare cu ap  în 

prezent. 

Prin proiect se propune conectarea localit ilor Buciumi, Bodia, Bogdana şi 

Sângeorgiu de Meseş la sistemul zonal de alimentare, prin racordare la ramifica ie. 
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Racordarea se va realiza prin 2 conducte de transport de 50 m (pân  la un rezervor nou 

de înmagazinare de 200 mc în Buciumi), respectiv 1655 m (pân  la un rezervor nou de 

înmagazinare de 100 m în Bogdana). Din aceste rezervoare se vor alimenta re elele de 

distributie în localit ile men ionate, astfel: din rezervorul Bucium pentru localitatea 

Buciumi (cu lungimea de 11844 m) şi Bodia (cu lungimea de 3857 m), iar din rezervorul 

din Bogdana pentru localitatea Bogdana (cu lungimea de 7033 m) şi Sângeorgiu de 

Meseş (cu lungimea de 5571 m). 

 

 

Figura 39. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Buciumi 

 

10) Ramifica ie Meseşenii de Jos 

Ramifica ia Meseşenii de Jos porneşte din aduc iunea Cluj-Zal u, urmeaz  centura 

de ocolire din Zal u / DJ191C, pân  la rezervoarele din Aghireş, respectiv Meseşeni de 

Sus. 

 

UAT Meseşenii de Jos 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 2
95

 

 

Figura 40. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Meseşenii 

de Jos 

 

Din cele 4 localit i ale comunei (Meseşenii de Sus, Meseşenii de Jos, Aghireş şi 

Fetindia) în trei dintre ele exist  în prezent sisteme de alimentare cu ap , sursa de ap  

fiind 2 pârâuri de munte Valea Groapa Mare şi Valea Corbului. Dup  captarea apei, 

aceasta este tratat  şi apoi înmagazinat  în 2 rezervoare de câte 200 mc. De aici, apa 

este furnizat  în re elele de distribu ie ale celor trei localit i. 

Prin proiect se doreşte conectarea localit ilor comunei la sistemul zonal de 

alimentare, prin racordarea rezervoarelor existente la ramfica ie.  Racordarea se va realiza 

prin dou  conducte de transport de 70 m (pân  la rezervorul Aghireş), respectiv 8105 m 

(pân  la rezervorul din Meseşenii de Sus) 

 

11) Ramifica ie Hereclean 

Ramifica ia Hereclean porneşte din aduc iunea Cluj-Zal u, din Zal u, urmeaz  

centura de ocolire Zal u şi DN1F pân  la jonc iunea cu c minul de vane existent în 

localitatea Hereclean, realizat pentru aductiunea existent  Vârşol -Zal u. 

 

UAT Hereclean 
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Figura 41. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Hereclean 

 

Localit tile comunei Hereclean (Hereclean, Badon, Panic, Bocşi a,Gurusl u şi 

Dioşod) dispun în prezent de sisteme de alimentare cu ap , sursa de ap  fiind aduc iunea 

Vârşol -Zal u, de unde este înmagazinat  în mai multe rezervoare de înmagazinare care 

deservesc re elele de distribu ie din: Panic (rezervor de 100 mc, re ea de distribu ie de 

5.000 m), în Gurusl u (rezervor de 100 mc, re ea de distribu ie de 3.225 m), în Dioşod şi 

Bocşi a (rezervor de 150 mc, re ea de distribu ie de 4.940 m). Pentru Hereclean şi Badon, 

re elele de distribu ie pornesc direct din aduc iune, având lungimi de 7.870 m (Hereclean) 

şi 8.500 m (Panic). 

Prin proiect se propune conectarea localit ilor comunei la sistemul zonal, pentru 

asigurarea debitului suficient de ap . Racordarea la ramifica ie se face prin racordarea la 

c minul de vane existent din Hereclean şi printr-o conduct  de transport de 200 m p nâ la 

rezervorul din Panic. 

 

Extinderea re elei de distribu ie pentru alimentarea cu ap  a unor UAT-uri din 

jude ul Cluj 
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Sistemul zonal de alimentare cu ap  Cluj alimenteaza, aşa cum men ionam 

anterior, 4 sub-sisteme: Cluj-Napoca, Gil u-Aghireşu, Gherla şi Dej. Prin proiect, din 

aceste 4 sub-sisteme vor beneficia de alimentare cu ap , fie prin aduc iuni, re ele de 

distribu ie sau reabilit ri a celor existente, o serie de UAT-uri, care sunt men ionate în 

continuare. 

Sub-sistemul Cluj-Napoca 

Re eaua de alimentare cu ap  va fi extins  în urm toarele UAT-uri: 

 

UAT Cluj Napoca 

 

Figura 42. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - Cluj-Napoca 

 

Sub-sistemul Cluj-Napoca deserveste un numar de 374.137 locuitori, reprezentand 

93,27 % din totalul populatiei. Din cadrul acestui sub-sistem fac parte componentele care 

deservesc mun. Cluj-Napoca si care au facut obiectul proiectului 2007-2013, fiind crescut 

gradul de acoperire a serviciilor cu 2%, reduse pierderile cu aprox. 5 % si imbunatatit 

serviciului la consumatori atat din punct de vedere al calitatii apei cat si al continuitatii în 

alimentare. Sub-sistemul Cluj Napoca asigur  un debit specific masurat de 110 l/om/zi, 

dar cu un nivel m surat al pierderilor de 45% la un grad de contorizare de 99 %. Sub-

sistemul Cluj Napoca înregistreaz  o serie de deficien e dintre care amintim: 

 Grad de acoperire insuficient; 

 Pierderi mari de apa; 
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 Risc asupra sanatatii umane; 

 Avarii la retele de distributie, hidranti si bransamente; media anuala este de 2775 

avarii (ponderea avariilor pe bransamente fiind de 65%); 

 Capacitate hidraulica insuficienta a retelei de distributie si a rezervoarelor de 

inmagazinare; 

 Intreruperi în furnizarea serviciului. 

În UAT Cluj Napoca, extinderea va acoperi prelungirea tronsoanelor existente în 

zonele în care nu este asigurat debitul de consum necesar, şi va acoperi 28000 m de 

conducte de distribu ie, precum şi amplasarea a 4 rezervoare de înmagazinare noi (2 de 

500 mc, 1 de 300 mc si 1 de 200 mc). 

De asemenea, pe o lungime de 20000 m conductele care compun re eaua de 

distribu ie existent , vor fi reabilitate prin înlocuirea acestora, conductele de transport vor fi 

reabilitate pe o lungime de 7500 m. 

 

 UAT Feleacu 

 

Figura 43. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Feleacu 
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În comuna Feleacu nu exist  un sistem centralizat de alimentare cu ap , in 

localitatea Gheorgheni exist  mai multe sisteme de alimentare improvizate din surse 

locale, care nu îndeplinesc cerin ele de calitate şi cantitate iar în localitatea Vâlcele exist  

un sistem propriu de alimentare cu ap  pe o lungime mic , care nu corespunde din punct 

de vedere calitativ. 

Prin proiect, pentru realizarea sistemului de alimentare cu ap  se va realiza o 

aduc iune de 5674 m, care porneşte din sistemul de alimentare cu ap  al Municipiului Cluj-

Napoca, rezervoarele Borhanci. Din conducta de aduc iune se vor alimenta re elele de 

distribu ie pentru localit ile Gheorgheni (9620 m), Saradis (6055 m) şi Vâlcele (6615 m). 

 

UAT Baciu 

 

 

Figura 44. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Baciu 

 

Comuna Baciu dispune de sistem de alimentare cu ap  centralizat cu acoperire de 

100%, înmagazinarea apei realizându-se într-un rezervor de 1000 mc, fiind alimentat prin 

racord la sistemul de alimentare cu ap  al municipiului Cluj-Napoca. 
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Prin proiect, în cadrul UAT Baciu se va realiza extinderea capacit tii de 

înmagazinare a apei cu un rezevor de 500 mc pentru necesit ile viitoare create de 

extinderea localit ii într-un ritm alert, care va fi alimentat din re eaua de distribu ie a 

localit ii. De asemenea, o parte din re eaua de distribu ie va fi reabilitat  pe o lungime de 

5056 m. 

 

 UAT Apahida 

 

 

Figura 45. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Apahida 

 

Comuna Apahida este alimentat  printr-o injec ie din conducta de aduc iune Cluj-

Dej, dar prin exploatare poate prelua debit de ap  şi din re eaua de distribu ie a 

Municipiului Cluj-Napoca, extins  actualmente pân  în localitatea Sânnicoar . În prezent 

exist  un sistem centralizat de alimentare cu ap  în localit tile Apahida, Sânnicoar  şi 

Câmpeneşti (aceasta este par ial alimentat  cu ap  din conducta de aduc iune Cluj-Dej). 

În localitatea Sub Coast  nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu ap . 
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Prin proiect, din Sistemul zonal existent se va conecta conducta de aduc iune 

pentru localitatea Câmpeneşti, de lungime 3121 m, c tre rezervoarele existente de 300, 

respectiv 400 mc. Din aceast  conduct  va fi extins  re eaua de distribu ie pentru 

localitate, în lungime de 2988 m.  

De asemenea, va fi extins  re eaua de distribu ie în localit ile Apahida (3916 m), 

Sânnicoar  (619 m) şi Sub Coast  (1344 m), iar o parte din re eaua existent  va fi 

reabilitat  în Apahida (6665 m) şi Sânnicoar  (2446 m). In localitatea Corpadea va fi 

realizat un rezervor de înmagazinare de 1000 mc, iar în localitatea Apahida va fi reabilitat 

rezervorul existent. 

 

 UAT Cojocna 

 

 

Figura 46. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Cojocna 

 

Comuna Cojocna se alimenteaz  din sistemul de alimentare al comunei Apahida 

prin intermediul unui rezervor de înmagazinare şi dispune de sistem de alimentare cu ap  

în localitatea Cojocna şi Iuriu de Câmpie (în acesta din urma nu exist  un sistem 
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centralizat). Consumatorii utilizeaz  apa din fântâni individuale, care prezint  risc de 

poluare şi lips  a apei în perioadele secetoase ale anului. 

Prin proiect se propune realizarea unei conducte de aduc iune de 11596 m care 

leag  localitatea Iuriu de re eaua de distribu ie a localit tii Cojocna. In localitatea Iuriu va fi 

extins  re eaua de distribu ie, cu lungime de 4233 m, iar în localitatea Cojocna va fi 

reabilitat  re eaua de distribu ie, pe lungimea de 3427 m.  

 

UAT Ceanu Mare 

 

Figura 47. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Ceanu 

Mare 

 

Comuna Ceanu Mare nu dispune de sistem de alimentare cu ap . Prin proiect se 

propune alimentarea în sistem centralizat doar a localit ii Strucu  din cadrul acestei 

comune. Alimentarea se va realiza prin racord la sistemul de distribu ie din Iuriu de 

Câmpie, comuna Cojocna. Re eaua de distribu ie din cadrul localit ii va avea o lungime 

de 5323 m şi pe alocuri va substraversa prin foraj dirijat drumul jude ean DJ161A care 

trece prin localitate.  

 

UAT Bon ida 
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Figura 48. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Bon ida 

 

Comuna Bon ida dispune de sistem centralizat de alimentare cu ap  la nivelul 

localit ilor Bon ida şi R scruci, dar conductele sunt subdimensionate.  

Prin proiect, re eaua de distribu ie va fi extins  în localitatea Bon ida cu 3261 m şi 

în localitatea R scruci cu 3825 m. Pentru realizarea re elei de distribu ie în localitatea 

Bon ida vor fi necesare sub-travers ri ale drumului jude ean DJ161. Acestea se vor realiza 

prin foraj dirijat. 

 

UAT Iclod 

Comuna Iclod are ca surs  de alimentare cu ap  conducta de aduc iune DN600 

Cluj-Dej şi dispune de sistem centralizat de alimentare la nivelul localit ilor Iclod (par ial) 

şi  Orman. Localitatea Iclozel dispune de un sistem de alimentare improvizat şi 

subdimensionat alimentat din aceeaşi surs . 

Prin proiect se va realiza un racord nou al localit tilor Iclozel la conducta de 

aduc iunea Cluj-Dej. 
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De asemenea, se va realiza extinderea re elelor de distribu ie în localit ile Iclod 

(946 m), Iclozel (3459 m) şi Orman (1000 m), se va reabilita sta ia de pompare din Orman 

şi se va realiza un rezervor de înmagazinarea în Orman de 200 mc. 

 

 

Figura 49. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Iclod 

 

Sub-sistemul Gil u-Aghireş 

 

UAT Gil u 

In prezent, comuna Gil u este alimentat  de la sta ia de tratare Gil u, prin 

intermediul unui rezervor de înmagazinare de 300 mc, care furnizeaz  ap  re elei de 

distribu ie aflat  într-o stare necorespunz toare. 
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Prin proiect se va reabilita atât rezervorul de înmagazinare cât şi re eaua de 

distribu ie, pe lungime de 9259 m. Acolo unde aceasta traverseaz  dumul na ional DN1 şi 

drumul jude ean DJ107P, se vor realiza subtravers ri prin foraj dirijat. 

 

 

Figura 50. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Gil u 

 

UAT Floreşti 
Localit ile comunei (Floreşti, T u i şi Luna de Sus) dispun de sisteme de 

alimentare cu ap , asigurate prin racord la conducta de aduc iune Gil u-Cluj, şi 

înmagazinate într-un rezervor de 200 mc (Luna de Sus). Mai exist  o surs  alternativ  de 

alimentare, sursa de ap  Floreşti, func ional  de peste 120 de ani, dar care este utilizat  

doar în cazuri speciale (avarii, interven ii majore, poluare accidental  în zona de capta ie a 

conductei de aduc iune). 

Având în vedere ritmul de extindere extraordinar de rapid al comunit ii locale 

Floreşti, s-a impus redimensionarea re elei de alimentare, cu construc ia a 2 rezervoare 

suplimentare de înmagazinare (de câte 1000 mc), alimentate din re eaua existent , 

extinderea în localitatea Floreşti, a conductei de aduc iune cu 650 m, a re elei de 

distribu ie cu 5448 m şi reabilitarea a 2399 m din re eaua existent . 
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Figura 51. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Floreşti 

 

UAT Gârb u 

 

Figura 52. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Gârb u 

In prezent în comuna Gârb u exist  re ea de alimentare cu ap , asigurat  de 

tronsonul de aduc iune existent Viştea-Aghireş Din aceast  conduct  de aduc iune va fi 

alimentat , prin proiect, re eaua de distribu ie pentru localitatea Gârb u, în lungime de  

3367 ml. 
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UAT Aghireşu 

 

Figura 53. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Aghireşu 

 

In cadrul comunei Aghireşu, din cele 11 sate componente, doar în localit ile 

Aghireşu şi Aghireşu Fabrici exist  re ele de distribu ie a apei, realizate din material 

necorespunz tor sau cu defec iuni. Localit ile M c u, Dorol u, Inucu şi B gara dispun de 

re ele de alimentare cu ap  improvizate şi din surse necontrolate. 

Prin proiect, se va înlocui conducta de aduc iune care alimenteaz  comuna şi care 

vine din localitatea Gârb u, în lungime de 8761 m. Aceast  conduct  va alimenta cele 2 

rezervoare cu capacitatea de 300 mc fiecare care alimenteaz  localitatea Aghireşu Fabrici 

şi cele 2 rezervoare cu capacitatea de 140 mc fiecare care alimenteaz  localitatea 

Aghireşu.  

De asemenea, din conducta de aduc iune se vor realiza 4 jonc iuni c tre: Turea şi 

Sânpaul (tronson de 279 m), M c u (tronson de 3260 m, alimentând un rezervor proiectat 

de 100 mc), Inucu (tronson de 5018 m, cu traversarea localit ii Dorol u şi alimentând 2 

rezervoare proiectate de cate 100 mc în fiecare localitate) şi c tre B gara (tronson de 

1180 m, alimentând un rezervor proiectat de 100 mc). 
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Din conducta de aduc iune se vor alimenta re elele de distribu ie din M c u (5272 

m conducte noi), Dorol u (1656 m), Inucu (3477 m), B gara (2023 m), Aghireşu Fabrici 

(5053 m conducte reabilitate) şi Aghireşu (6020 m conducte reabilitate).  

 

UAT C puşu Mare 

 

Figura 54. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna C puşu 

Mare 

 

Actualmente, localit ile comunei C puşu Mare sunt alimentate dintr-o captarea 

situat  în lunca v ii C puş, la ieşirea din localitate spre direc ia Huedin, pe partea dreapt  

a DN 1, între şosea la nord, Valea C puşului spre vest şi Pârâul Tare spre nord. Sub 

aspect hidrologic, Valea C puşului este o vale cu caracter permanent, debitul mediu lunar 

minim cu asigurare de 80% este de cca 120 l/s, iar debitul mediu zilnic minim cu asigurare 

de 80% este de 14 l/s în decursul perioadei de observa ie începand cu anul 1964, debitul 

cel mai mic, înregistrat la „Sta ia hidrometric  C puşu Mare” a fost de cca 4 l/s în perioada 

august-septembrie 2012. 

Alimentarea cu apa se realizeaz  din trei pu uri s pate la adâncimea de 7 m, 

diametrul acestora fiind de 2,5 m. Stratul acvifer a fost interceptat pe intervalul 2-6 m, 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 3
09

 

acesta fiind constituit din pietriş cu nisip, în baza pe lâng  pietriş şi nisip, având şi praf 

cafeniu roşiatic. 

Debitele prelevate din aceasta surs  în perioada 2012-2015 au fost cuprinse între 

13.852 mc/ luna (5,23 l/s) în ianuarie 2014 şi 5.123 mc/luna (1,98 l/s) în decembrie 2012. 

Nivelul piezometric m surat în data de 25.08.2012 la pu ul P2 era de 3,3 m, raportat la 

suprafa a terenului. 

Începând din luna februarie 2015 în pu urile P1 şi P3, analizele fizico-chimice, 

indicau dep şiri ale concentra iei maxime admise la indicatorul azotat. Valoarea maxima 

interceptat  a fost de 65,27 mg/l la pu ul P3 în data de 28.07 2015 şi 54,67 mg/l la pu ul 

P1 în data de 28.07 2015 fa  de 50 mg/l concentra ia maxim admis  de Legea privind 

calitatea apei potabile 458/2002. 

Având în vedere c  zona de protec ie sanitar  cu regim de restric ie al capt rii se 

întinde şi peste DN 1, unde se afl  terenuri agricole, iar direc ia de curgere a apelor 

subterane este preponderent dinspre vale spre lunc , dar şi dinspre versant spre vale, 

rezulta c , cel mai probabil, provenien a concentra iei de nitra i este zona agricol  situat  

peste DN1, pe terenurile agricole unde au fost utilizate îngr ş minte naturale sau chimice, 

terenuri care se afl  în zona de protec ie sanitar  cu regim de restric ie sau în apropierea 

acesteia. Conform HG nr. 930/ 2005 privind Normele speciale privind caracterul şi 

marimea zonelor de protectie sanitara şi hidrogeologica care la art. 21 (a) prevede ca 

terenurile cuprinse în zona de protec ie sanitar  cu regim de restric ie pot fi exploatate 

agricol de c tre de in torii acestora, dar cu interzicerea utiliz rii îngr ş mintelor naturale şi 

chimice. Prin urmare, pu urile afectate de dep şirea concentra iei de nitra i sunt, P1 şi P3, 

cele mai apropiate de zona amintit . 

Pentru satisfacerea cantitativ  a necesarului de ap  al localit ilor comunei C puşu 

Mare, estimat la 8,3 l/s, prin proiect se va realiza un nou pu  (denumit P4) cu adâncimea 

de 7.00 m şi diametrul coloanei definitive de 2.00 m amplasat în paralel cu pu ul P2, 

precum şi un bazin  de infiltra ie amplasat pe zona dintre pu urile P3, P2 şi P4 cu 

suprafa a de 2500 mp şi adâncime de -2.50 m unde va intercepta stratul acvifer freatic. 

Alimentarea bazinului de infiltra ie se va realiza din Valea C puşului, unde s-a proiectat un 

prag din beton armat pozat la nivelul (cota) talvegului, dotat la partea superioara cu un 

gr tar (captare de suprafa ). Transportul apei c tre bazinul de infiltra ie se va realiza prin 
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intermediul unei conducte din polietilen  de înalt  densitate, prin intermediul unui bazin 

decantor. 

Suplimentar, prin proiect se va asigura alimentarea cu ap  a localit ii P niceni şi 

din re eaua de aduc iune Gil u-Aghireş, printr-o prelungire realizat  din localitatea Inucu 

(UAT Aghireşu) de 5326 m. Aceste dou  surse vor alimenta noua re ea de distribu ie în 

P niceni de 6419 ml.  

 

UAT B işoara 

 

Figura 55. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna B işoara 

 

În cadrul comunei, localitatea Muntele B işorii are un sistem de alimentare cu ap  

dintr-o linie izvoare de captare (sursa 1) care duc apa la un rezervor existent, care 

acoper  necesit ile locuitorilor reziden i, dar este insuficient pentru perioadele de vârf ale 

sta iunii). 

Prin proiect, se vor suplimenta debitele prelevate din sursa 1 cu ap  provenit  din 

alte dou  surse, amplasate pe versantul sudic al Muntelui Buscat. 

Sursa 2, denumit  Pârâul Suteana, (coordonate Stereo 1970: X=560.543,530; 

Y=368.371,925) va fi o captare amplasat  pe pârâul format din apa provenit  dintr-o linie 
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de izvoare descendente, ale c ror debite însumate formeaz  acest pârâu tributar Vaii 

Vadului. Zona de convergen  a debitelor este situat  la câ iva zeci de metri de locul de 

izvorâre. Captarea direct  a izvoarelor, la locul de emergen  al acestora, nu este posibil  

datorit  accesului dificil în zon , care este împ durit  şi are pante mari.  

Sursa 3 denumit  Pârâul Pâraielor, (coordonate Stereo 1970: X=560.733,900; 

Y=369.288,309), este situat  la cca 100 m vest fa  de Sursa 2, condi iile de captare fiind 

identice cu cele ale sursei 2.  

Captarea celor dou  surse se va realiza prin câte o camer  de captare. Înainte de 

intrarea apei în camera de captare, vor fi construite bazine de decantare, pentru a re ine 

eventualele particule solide, care pot ap rea pe traseul parcurs între izvoare şi camera de 

captare. Având în vedere c  aceaste surse se vor exploata cu prec dere în lunile de 

iarn , când infiltra ia în sol este mai redus  şi temperaturile sc zute, debitele vor avea de 

suferit, prin urmare, consider m c  acestea vor fi mai mici cu cca. 30 %. Astfel, debitul de 

exploatare la Sursa 2, Pârâul Suteana, este considerat a fi de 2,0 l/s, iar cel din Sursa 3, 

Pârâul Pâraielor, de 1,5 l/s. Sub aspect calitativ, apa se încadreaz  în limitele de 

potabilitate prev zute în Legea 458/ 2002 cu modific rile ulterioare. Instituirea zonelor de 

protec ie sanitar  cu regim sever, se va realiza conform HG 930/2005, art. 17, care 

prevede ca pentru capt rile din cursurile de ap , dimensiunile minime ale acesteia s  fie 

de: 100 m amonte de priz ; 25 m în aval şi 25 m lateral de o parte şi alta a prizei. Zona de 

protec ie sanitar  va cuprinde şi izvoarele fiec rei surse. 

De asemenea, prin proiect va fi extins  re eaua de distribu ie în localitatea Muntele 

B işorii cu 4855 m. 

 

Sub-sistemul Gherla 

UAT Gherla 

Alimentarea cu ap  a municipiului Gherla şi localit ilor componente (excep ie 

satul/cartierul Silivaş) se face centralizat prin intermediul aduc iunii existente, DN600 Cluj-

Dej şi a unui revervor de înmagazinare amplasat în Gherla.  

Prin proiect se va extinde alimentarea cu ap  în localitatea Silivaş, printr-o 

conduct  de aduc iune din cea principal , în lungime de 2800 m, un rezervor de 

înmagazinare de 100 mc şi re ea de distribu ie de 3624 ml. De asemenea, se vor executa 

reabilit ri la re elele de distribu ie existente pe 7905 ml.  
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Figura 56. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - municipiul Gherla 

 

UAT aga 

 

Figura 57. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna aga 

 

Dintre cele 5 localit i ale comunei aga ( aga, N sal, Sântioana, Sântejude-Vale 

şi Sântejude) doar aga şi Sântioana sunt conectate la un sistem centralizat de alimentare 

cu ap , prin racord la aduc iunea Gherla-Fizeşu Gherlii-Sântioana- aga-Geaca. Din 
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aduc iune, apa este înmagazinat  în 2 rezervoare, unul la aga de 150 mc şi unul la 

Sântioana de 100 mc, de unde pornesc re elele de distribu ie pentru localit ile aga şi 

Sântioana. 

Prin proiect se propune racordarea localit ii N sal la conducta de aduc iune, din 

aga, printr-o conduct  nou  de aduc iune, de 6755 m, pân  la un rezervor nou de 

înmagazinare de 250 mc, amplasat în extravilanul localit ii N sal (din care se va alimenta 

şi Buza). Din acest rezervor va porni re eaua de distribu ie pentru localitatea N sal, în 

lungime de 5778 ml. Conducta de distribu ie a apei potabile va subtraversa dou  sectoare 

de pârâu necadastrat, pe lungimi de 6 m şi respectiv 12 m. 

 

UAT Buza 

 

Figura 58. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Buza 

 

Localit ile comunei Buza (Buza şi Rotunda) nu sunt conectate în prezent la un 

sistem centralizat de alimentare cu ap . 

Prin proiect, alimentarea cu ap  din sistem centralizat va fi asigurat  pentru 

localitatea Buza prin conectarea la conducta de aduc iune care vine din aga pân  la 
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rezervorul de ap  de 250 mc proiectat în extravilanul localit ii N sal (com. Taga). De la 

acest rezervor pleac  re eaua de distribu ie în lungime de 14320 m care va trece prin 

extravilanul localit tii N sal pân  în Buza. 

 

UAT C tina 

 

Figura 59. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna C tina 

 

În cadrul comunei C tina, localit ile C tina şi Valea Cald  dispun de sisteme de 

alimentare cu ap  care se alimenteaz  prin captarea cursului superior al pârâului Valea 

Cald  în zona localit ii C tina. Celalalte localit i (Feldioara, Hag u, Hodaie şi Copru) nu 

dispun de sistem de alimentare cu ap . 

Prin proiect se propune extinderea aliment rii cu ap  în localitatea Feldioara. Acest 

lucru se va realiza prin racordarea la conducta existent  de aduc iune Gherla-Geaca în 

dreptul intersec iei DJ161E cu localitatea Valea Cald . Conducta de aduc iune c tre 

Feldioara din acest punct va avea o lungime de 5384 m pân  la un rezervor de 

înmagazinare proiectat pentru 100 mc amplasat în extravilanul localit ii Feldioara. De la 

rezervorul de înmagazinare va porni re eaua de distribu ie în localitatea Feldioara în 

lungime de 5372 m. 
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UAT Sânmartin 

 

Figura 60. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Sânmartin 

 

Localit ile comunei Sânmartin nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu 

ap . 

Prin proiect se propune racordarea a 4 localit i (Sânmartin, Târguşor, Diviciorii 

Mari, M hal) din cele 8 componente ale comunei, de la conducta de aduc iune Gherla-

Geaca, printr-o conduct  nou  de aduc iune în lungime de 6526 m şi un rezervor de 

înmagazinare de 100 mc.  

Re eaua de distribu ie va fi extins  la urm toarele localit i: Sânmartin – 2907 ml, 

Târguşor – 6329 ml, Diviciorii Mari – 3917 ml şi M hal – 3042 m). Re eaua de distribu ie 

subtraverseaz  într-un punct cursul de ap  Valea Sânmartin pe o lungime de 12 m. 

 

Sub-sistemul Dej 

UAT Dej 
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Figura 61. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - municipiul Dej 

 

Municipiul Dej (inclusiv localit tile componente, Ocna Dejului, Şomcutu Mic şi 

Pintic) are un sistem centralizat de alimentare cu ap , care ini ial era alimentat din sura de 

ap  de suprafa  Someş, cu tratare în cadrul sta iei de tratare operat  de SC Someş SA 

Dej. Din cauza calit tii sc zute a apei tratate, s-a ales alternativa de alimentare prin 

racordarea la sistemul zonal  Cluj prin conducta de aduc iune Cluj-Livada, prelungit  pân  

în Dej prin programul de finan are POS Mediu (etapa 2007-2013). Conducta de aduc iune 

Cluj-Dej alimenteaz  cele 5 rezervoare de înmagazinare existente (1 x 5000 mc, 3 x 1.500 

mc şi 1x 1.000 mc) care au fost şi ele reabilitate prin POS Mediu etapa I şi care sunt 

suficiente pentru acoperirea necesarului de ap  pentru municipiul Dej. Sistemul de 

alimentare mai are unele deficien e care nu au fost eliminate prin investi iile prin POS 

Mediu etapa I, fiind necesare investi ii suplimentare. 

Prin proiect, vor fi construite 3 sta ii de pompare noi, va fi extins  re eaua de 

distribu ie pe str zile neacoperite pân  în prezent, cu lungimea total  de 6340 m, iar 5448 

m din re eaua de distribu ie existent  va fi reabilitat , sursa de alimentare r mânând în 

continuare conducta de aduc iune Cluj-Dej.  

 

UAT Mica 

În prezent, localit ile comunei Mica nu sunt conectate la un sistem centralizat de 

alimentare cu ap . 
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Figura 62. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Mica 

 

Prin proiect se propune conectarea tuturor localit ilor componente (Mica, 

M n stirea, Dâmbu Mare, Sânm rghita şi Nireş) la sistemul centralizat prin racord la 

aduc iunea Cluj-Gherla-Dej. Racordul la aduc iune se va realiza din municipiul Dej pân  în 

localit ile Mica (5080 m), de la Mica (limita localit ii partea dreapt  a drumului DJ172F) 

la localitatea Dâmbu Mare (1009 m), de la Dâmbu Mare (limita localit ii partea dreapt  a 

drumului DJ 172F) la Sânm rghita (4330 m). Din aceast  conducta se vor racorda 

conductele de aduc iune secundare pentru localitatea M n stirea (1477 m), respectiv 

c tre localitatea Nireş (7702 m).  

În localitatea Mica, din re eaua de aduc iune va fi racordat  re eaua de distribu ie 

pentru localitate, în lungime de 6285 m. Pentru localitatea Dâmbu Mare, re eaua de 

distribu ie pentru localitate va fi conectat  la conducta de aduc iune care vine de la Mica, 

având o lungime de 1665 m. Pentru localitatea Sânm rghita, re eaua de distribu ie din 

localitate,  având o lungime de 11899 m, va fi conectat  la conducta de aduc iune care 

vine de la Dâmbu Mare prin intermediul unui rezervor de înmagazinare de 200 mc. 

Pentru localitatea M n stirea, re eaua de distribu ie, în lungime de 9446 m, va fi 

conectat  la conducta de aduc iune secundar  c tre localitate, prin intermediul unui 

rezervor de înmagazinare de 200 mc. 
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Pentru localitatea Nireş, re eaua de distribu ie, în lungime de 8552 m, va fi 

conectat  la conducta de aduc iune secundar  c tre localitate, prin intermediul unui 

rezervor de înmagazinare de 200 mc. 

 

UAT Unguraş 

 

Figura 63. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Unguraş 

 

La momentul actual, dou  din localit ile comunei Unguraş (Unguraş şi Batin) 

dispun de sisteme de alimentare cu ap  din surse proprii. Pentru locallitatea Unguraş 

alimentarea se realizeaz  prin captare din izvoare de suprafa , apa fiind transportat  apoi 

printr-o conduct  de aduc iune de 10.500 m pân  la sta ia de tratare şi apoi la cele 3 

rezervoare de înmagazinare de 50, 80, respectiv 100 mc. De la aceste rezervoare 

porneşte re eaua de distribu ie de 12.450 m. Pentru localitatea Batin alimentarea se 

realizeaz  tot prin captare din izvoare de suprafa , apa fiind transportat  printr-o 

conduct  de aduc iune de 3.000 m pân  la un rezervor de înmagazinare de 100 mc, de 

unde se distribuie în localitate prin re eaua de distribu ie cu lungimea de 4.800 m. 

Prin proiect, cele dou  localit i plus localitatea Valea Unguraşului, vor fi conectate 

la sistemul centralizat, prin racordare la cap tul conductei de aduc iune din localitatea 

Nireş. Noua conduct  de aduc iune pân  în localitatea Unguraş va porni de la acest 

racord, va avea o lungime de 8753 m, şi va alimenta cele 3 rezervoare de înmagazinare 
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care vor fi reabilitate. În ceea ce priveşte re eaua de distribu ie aferent  localit ii Unguraş, 

aceasta va fi înlocuit  pe o lungime de 4536 m, de-a lungul dumului DJ161D.  

Conducta de aduc iune pentru localitatea Batin va porni de la cap tul conductei de 

aduc iune din localitatea Unguraş (zona sud), va avea o lungime de 5137 m, şi va 

alimenta rezervorul de înmagazinare din localitate de 100 mc, care va fi reabilitat. Din 

acest rezervor porneşte re eaua de distribu ie aferent  localit ii Batin, care exist  şi care 

nu va suferi modific ri. 

Conducta de aduc iune pentru localitatea Valea Unguraşului va porni din conducta 

de aduc iune care pleac  din localitatea Unguraş (zona sud) c tre Batin prin intermediul 

unui c min de leg tur  amplasat la intersec ia DJ 161D cu drumul c tre Batin, va avea o 

lungime de 5140 m, şi va alimenta un rezervor de înmagazinare de 100 mc nou. Din acest 

rezervor porneşte re eaua de distribu ie aferent  localit ii Valea Unguraşului, în lungime 

de 2245 m. 

 

UAT C şeiu 

 

Figura 64. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna C şeiu 
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Dintre cele 10 localit i ale comunei C şeiu, dispun de sistem local de alimentare 

cu ap  satele C şeiu, Urişor şi Coplean, realizate prin proiecte finan ate în baza HG 

577/1997, dar care au ca surs  primar  de ap  tot conducta de aduc iune Cluj-Dej. 

Prin proiect se propune extinderea sistemului centralizat şi în localit ile S l truc şi 

Guga prin racordarea la sistemul de distribu ie din Rug şeşti, la ieşirea din localitate pe 

partea dreapt  a drumului DN18B. 

Conducta de aduc iune pentru localitatea S l truc va porni din acest racord, fiind 

dimensionat  atât pentru aceast  localitate cât şi pentru localit tile din com Chiuiesti (la 

nord de S l truc) şi va avea o lungime de 2383 m. Re eaua de distribu ie din localitatea 

S l truc va avea o lungime de 962 m. 

Conducta de aduc iune pentru localitatea Guga va porni din conducta de aduc iune 

care merge de la Rug şeşti c tre S l truc, din zona intersec iei DN18B cu drumul 

comunal care duce la Guga, sfârşind în rezervorul de înmagazinare de 100 mc care se va 

construi la Guga, şi va avea o lungime de 3145 m. Din rezervorul de înmagazinare 

porneşte re eaua de distribu ie în lungime de 1840 m. 

 

UAT Chiuieşti 
In prezent, în localitatea Chiuieşti se va pune în func iune un sistem local de 

alimentare cu ap , alc tuit din front de captare cu 8 foraje de ap , conduct  de aduc iune 

de 100m, sta ie de tratare şi clorinare, rezervor de înmagazinare de 200 mc şi re ea de 

distribu ie de 7.632 m. Celelalte 5 localit ti (Hu a, M goaja, Strâmbu, Valea C şielului şi 

Valea lui Opriş) nu dispun de system de alimentare cu ap .  

Prin proiect se propune conectarea localit ilor M goaja şi Strâmbu la sistemul 

zonal de colectare, alimentat din conducta de aduc iune Cluj-Dej. Conectarea la acest 

sistem se va face prin racord la conducta de aduc iune din S l truc, printr-o conduct  de 

aduc iune de 8679 m care va alimenta rezervorul existent de 200 mc m în localitatea 

Chiuieşti. Re eaua de distribu ie din Chiuieşti existent  va fi extins  cu îns  7652 m.  

Pentru alimentarea localit tii Strâmbu, conducta de aduc iune va porni de la ieşirea 

din localitatea Chiuieşti (din zona rezervorului de înmagazinare) pân  la un rezervor nou 

de înmagazinare de 100 mc în localitatea Strâmbu, pe o lungime de 5394 m. De la acest 

rezervor va porni re eaua de distribu ie în localitate, în lungime de 2635 m. 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 3
21

 

Pentru alimentarea localit ii M goaja, conducta de aduc iune va fi racordat  la 

conducta de aduc iune ce vine din Chiuieşti c tre Strâmbu, şi va merge pân  la un 

rezervor nou de înmagazainare de 100 mc în localitatea M goaja, având o lungime de 

8288 m. Din rezervorul de înmagazinare va porni re eaua de distribu ie în lungime de 3429 

m. 

 

Figura 65. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Chiuieşti 

 

UAT Bobâlna 

Comuna Bobâlna este format  din 11 localit i (Ant ş, B dbiu, Bobâlna, Blid reşti, 

Cremenea, Maia, Oşorhel, Pruni, R zbuneni, Suar ş şi Vâlcele). Dintre toate, Bobâlna, 

R zbuneni, Maia, Cremenea şi Suar ş dispun de un sistem de alimentare cu ap  

centralizate, finan at prin OG 7/2006. Sursa de ap  o constituie un pu  forat, de unde apa 

este transportat  prin conduct  de aduc iune de 1600 m, este tratat  pentru potabilizare şi 

înmagazinat  într-un rezervor de 200 mc amplasat pe partea stâng  a DJ108B fa  de 

sensul de mers c tre Dej, de care se leag  toate re elele de distribu ie pentru localit ile 

conectate.  

Localitatea Bobâlna este legat  de re eaua existent , dar din cauza insuficien ei 

debitului furnizat de pu ul forat, prin proiect se propune extinderea sistemului de 
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alimentare centralizat (din aduc iunea Cluj-Dej) la localit ile Bobâlna, Oşorhel şi 

Vâlcelele. 

Conducta de aduc iune Cluj-Dej are o ramificatie Dej-Şomcutu Mic, la care se va 

racorda conducta de aduc iune nou  pân  în localitatea Bobâlna (punct final rezervorul 

existent de 200 mc, care va fi reabilitat) cu lungime de 9078 m. Re eaua de distribu ie în 

Bobâlna va r mâne cea existent . 

Pentru alimentarea localit ii Oşorhel, la aduc iunea Dej-Şomcutu Mic-Bobâlna, se 

va racorda la ieşirea din Bobâlna, conducta de aduc iune pân  în localitatea Oşorhel, cu 

lungime de 5346 m. Re eaua de distribu ie pentru localitate, care porneşte din conducta 

de aduc iune, va avea lungimea de 4167 m. 

Pentru alimentarea localit ii Vâlcelele, la aduc iunea Dej-Şomcutu Mic- Bobâlna-

Oşorhel, se va racorda, la ieşirea din Oşorhel, conducta de aductiune pân  în Vâlcelele, 

cu lungime de 2244 m. Aceasta va avea punctul final într-un rezervor nou de 

înmagazinare de 100 mc construit in localitatea Vâlcelele. De la acest rezervor, re eaua de 

distributie, gravita ional , va însuma 2668 m. 

 

 

Figura 66. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Bobâlna 
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UAT Recea-Cristur 

 

Figura 67. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Recea-

Cristur 

 

Comuna Recea-Cristur nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu ap . 

Prin proiect, se propune conectarea localit ilor acestei comune, respectiv: Recea-

Cristur, C prioara, Elciu, Pustu a, Ciub ncu a, Ciubanca, Osoi, Escu şi Jurca la sistemul 

centralizat de alimentare cu ap , prin racord la conducta de aduc iune din comuna 

Bobâlna. Lungimea conductei de aduc iune pân  în localitatea Recea-Cristur unde se va 

amplasa un rezervor de înmagazinare de 200 mc este de 6511 m. 

Din acest rezervor de înmagazinare, va porni re eaua de distribu ie pentru 

localit ile componente ale comunei în lungime total  de 38476 ml, împ r it  pe trei 

tronsoane. 

 

UAT Cuzdrioara 
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Comuna Cuzdrioara dispune de sistem centralizat de alimentare cu ap  pentru 

localit ile Cuzdrioara şi M n şturel, conectat la sub-sistemul Dej, dar care nu are un grad 

de acoperire suficient. Localitatea Valea Gârboului nu este conectat  la acest sistem. 

Prin proiect se propune extinderea re elei existente de distribu ie în Cuzdrioara, cu 

înc  1.400 m de conducte. 

 

 

Figura 68. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna 

Cuzdrioara 

 

Sub-sistemul Huedin 

Sub-sistemul Huedin apar ine bazinului hidrografic al Crişurilor. 

 

UAT Huedin 

Oraşul Huedin şi localitatea component  Bic latu sunt conectate la sistemul 

centralizat de alimentare cu ap , sursa de ap  fiind un pu  forat şi 2 drenuri colectoare, 

aflate în bazinul hidrografic S cuieu, afluent al râului Crişul Repede, în amonte de 
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localitatea Bologa. Apa colectat  prin aceste surse se trateaz  în sta ia de tratare aflat  

lâng  surs , şi se distribuie în 2 conducte de aduc iune:  

 conducta de aduc iune Bologa-Huedin de 13.008 m, care trece prin localit ile 

Morlaca şi Br işoru, având punct final în 2 rezervoare de înmagazinare existente, 

de câte 1500 mc, amplasate în sudul oraşului Huedin. De aici porneste re eaua de 

distribu ie c tre oraş. 

 conducta de aduc iune Bologa-Poieni de 2600 m, având punct final în rezervorul 

existent de înmagazinare din Poieni (a se vedea UAT Poieni). 

Prin proiect, se propune reabilitarea re elei existente de distribu ie, pe o lungim de 

5640 m şi a celor 2 rezervoare de înmagazinare, precum şi extinderea re elei de distribu ie 

existente cu înc  7958 m de conducte.  

 

 

Figura 69. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - oraşul Huedin 

 

UAT Poieni 

Dintre cele 7 localit i ale comunei (Poieni, Bologa, Hodişu, Lunca Vişagului, 

Morlaca, Tranişu şi Valea Dr ganului), 4 dintre ele, Poieni, Bologa, Morlaca (sistem 

neadecvat), Valea Dr ganului dispun de un sistem de alimentare cu ap , prin conducta de 
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aduc iune Bologa-Poieni de la sursa de ap  existent  (a se vedea UAT Huedin) şi prin alte 

pu uri (Valea Dr ganului).  

Prin proiect se propune înlocuirea unei por iuni din conducta de aduc iune care vine 

de la Bologa la Morlaca, pe o lungime de 2547 m. Din aceast  conduct  va porni o 

conduct  de aduc iune nou  pe lungime de 1184 m care va transporta apa la un rezervor 

nou de înmagazinare de 200 mc, tot în localitatea Morlaca.  

Acest rezervor nou va face jonc iunea cu re eaua de distribu ie existent , dar se vor 

realiza şi extinderi ale acesteia, pe lungime de 6178 ml. 

 

 

Figura 70. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Poieni 

 

UAT Sâncraiu 
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Figura x. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Sâncraiu 

 

Toate cele 5 localit i ale comunei (Sâncraiu, Alunişu, Domoşu, Br işoru şi 

Horlacea) dispun de câte un sistem de alimentare cu ap : Sâncraiu din surse proprii, 

captare din izvoare, dar şi din conectare la re eaua de alimentare a Huedinului, Br işoru 

din conducta de aduc iune Bologa-Huedin, Domoşu şi Horlacea din rezervoarele de 

înmagazinare ale oraşului Huedin, iar Alunişu din surse locale, îns  cu debite insuficiente. 

Prin proiect se propune pentru localitatea Alunişu racordarea la sistemul zonal 

existent, prin amplasarea unei conducte de aduc iune, cu lungime de 2716 ml, care pleac  

din localitatea Br işoru pân  la un rezervorul de înmagazinare de 80 mc existent în 

localitatea Alunişu. Acest rezervor va alimenta în continuare re eaua de distribu ie 

existent  în Alunişu. 

 

UAT Izvoru Crişului 

 

Figura 71. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Izvoru 

Crişului 

 

Actualmente, localitatea Izvorul Crisului dispune de un sistem centralizat de 

alimentare cu ap  din surse locale, precum şi de un rezervor de înmagazinare. De 

asemenea, localitatea Şaula este alimentat  din sistemul de alimentare Huedin, dar la o 

capacitate insuficient , investi iile existente (sta ia de pompare şi un rezervor de 

înmagazinare de 180 mc) nefiind puse în func iune. 
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Prin proiect se propune conectarea ambelor localit i la sistemul de alimentare 

Huedin, prin amplasarea unei conducte de aduc iune în lungime de 1788 m care pleac  

din sta ia de pompare din localitatea şaula pân  la rezervorul de înmagazinarea de 180 

mc care va fi reabilitat. De aici pleac  re eaua de distribu ie c tre Izvorul Crisului, în 

lungime de 3097 m, f când conexiunea cu re eaua existent  deja în aceast  localitate. 

 

UAT Almaşu (jud. S laj) 
UAT Almaşu are 9 localit i componente (Almaşu, P trinzel, Stana, Jebucu, Sf raş, 

B biu, Mesteac nu, Cuti şi T udu) din care 5 dintre ele (Almaşu, Jebucu, Sf raş, Stana şi 

P trinzel) dispun de sisteme de alimentare locale, din izvoare de coast , dar cu debite 

insuficiente. 

Prin proiect se propune conectarea localit ii Almaşu la sub-sistemul Huedin, printr-

o conduct  de aduc iune de 203 m, care pleac  din Fildu de Jos (localitate conectat  deja 

la sistemul Huedin) pân  la un rezervor de înmagazinare de 200 mc, amplasat în amonte 

de Fildu de Jos, de unde apa va fi distribuit  gravita ional printr-o conduct  de distribu ie în 

lungime de 5197 m care se va conecta cu re eaua existent . 

 

 

Figura 72. Conectarea obiectivelor propuse la infrastructura existent  - comuna Almaşu 
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Modalit i de conectare la infrastructura existent  a infrastructurii de 
canalizare 

 

Proiectul propus presupune extinderea şi modernizarea sistemelor actuale de 

canalizare a apelor uzate menajere rezultate din gospod rii, sau înfiin area unor sisteme 

noi de canalizare în localit ile în care acestea lipsesc. Sistemele de canalizare vor fi 

conectate la sta iile de epurare cele mai apropiate, cu respectarea capacit ii maxime de 

epurare a acestora.  

Pe perioada desf şur rii lucr rilor personalul implicat va utiliza toalete ecologice 

amplasate în cadrul fiec ri organiz ri de şantier în parte. Periodic, aceste toalete vor fi 

igienizate de firme autorizate cu care antreprenorul va avea încheiat contract.  

Pe teritoriul aferent proiectului (jude ele Cluj şi S laj) exist  mai multe aglomer ri, la 

care se vor lega noile re ele de canalizare sau vor fi reabilitate cele existente. Proiectul va 

afecta doar urm toarele aglomer ri: 

 Jude ul Cluj – aglomer rile: Cluj, Dej, Gherla, Huedin, Apahida-Câmpeneşti, 

Aghireşu-Fabrici, Cuzdrioara, Sic. 

 Jude ul S laj – aglomer rile: Zal u, şimleu Silvaniei, Cehei, Jibou, Cehu Silvaniei, 

Nuşfal u, S rm şag. 

In continuare vor fi descrise sistemele existente de canalizare, pentru fiecare 

Aglomerare şi UAT şi modul în care noua infrastructur  se va conecta la aceste sisteme. 

 

Aglomerarea Cluj-Napoca 

UAT Cluj Napoca 

Clusterul Cluj este compus din 5 (cinci) aglomerari a caror ape uzate sunt 

transportate pentru a fi epurate în statia de epurare Cluj-Napoca. Din cele 5 (cinci) 

aglomerari, numai aglomerarea Cluj-Napoca face obiectul acestui proiect.  

Aceasta aglomerare se intinde pe teritoriul a 5 (cinci) localitati din cadrul a 4 (patru) 

UAT-uri, si anume: Cluj-Napoca, Baciu, Floresti (Floresti si Luna de Sus) si Gilau. Debitul 

de apa uzata este estimat la 40.000 m3/zi. Sistemul de canalizare este tip unitar în 

proportie de 90 % si tip divizor în proportie de 10 % în municipiul Cluj-Napoca si divizor în 

localitatile rurale.  
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In general, sistemul de canalizare functioneaza gravitational cu exceptia sistemelor 

aferente unor cartiere din municipiu, unde apele uzate sunt colectate gravitational pana la 

statiile de pompare de unde sunt pompate în colectoarele principale si transportate spre 

statia de epurare. Retelele de canalizare au diametre cuprinse intre 200 si 3000 mm si 

sunt realizate din conducte de beton, PVC si PAFSIN cu sectiuni ovoidale, clopot si 

circulare. 

Tabel 14. Re ele de canalizare de pe teritoriul aglomer rii Cluj-Napoca 

Diametru (mm) Lungime (km) ≤ 20 (ani) 21 ÷ 39 (ani) 

≤300 226,94 136,16 90,77 

400 - 500 124,19 58,36 65,82 

600 - 800 92,67 46,34 46,34 

≥1000 11,53 11,53  

500/750-1300/1950 67,10  67,10 

 

Prin proiect va fi extins  reteaua de canalizare în Cluj Napoca cu 28000 m, vor fi 

reabilitatea 25000 m de re ele, va fi extins  conducta de refulare cu 7000 m, va fi  

construit  o sta ie de pompare nou  pentru apele uzate, iar în cadrul SEAU Cluj Napoca 

(367.000 l.e.) va fi realizat  o instala ie de uscare şi valorificare termic  a n molurilor 

rezultate din sta ie. Apele epurate din SEAU Cluj Napoca sunt deversate în emisar, râul 

Someşul Mic. 

UAT Baciu dispune de re ea de canalizare în lungime de 9 km (localitatea Baciu), 

apele fiind transportate la SEAU Cluj Napoca. Prin proiect va fi extins  re eaua de 

canalizare cu 2380 m. Aceasta va fi conectat  la sta ia de epurare SEAU Cluj Napoca. 

UAT Floreşti dispune de re ea de canalizare care acoper  localit ile Floreşti şi 

Luna de sus. Prin proiect nu se propun modific ri ale re elelor de canalizare, ci vor fi 

reabilitate 2 sta ii de pompare. 

UAT Gil u dispune de re ea de canalizare (localitatea Gil u). Prin proiect vor fi 

construite 2 noi statii de pompare ape uzate, care vor transporta apele uzate în SEAU Cluj 

Napoca. 

 

Aglomerarea Dej 
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Aglomerarea Dej acoper  municipiul Dej şi localitatea component  Ocna-Dejului. 

Municipiul Dej are un sistem de canalizare care acopera partial necesitatile, si care prin 

programul POS Mediu a fost extins si reabilitat partial. Acest sistem de canalizare 

transporta apele uzate la statia de epurare a municipiulul Dej (35.000 l.e.), care a fost 

pusa in functiune in cadrul programului POS Mediu. Apele epurate sunt deversate în 

emisar, râul Someş. 

Actualmente exist  la nivelul municipiului 5116 m de conducte de canalizare din 

beton cu dimensiuni de la 200 la 400 mm diametru. 

Prin proiect se propune reabilitarea a 4723 m din aceast  re ea, extinderea ei cu 

25118 m, construc ia a 11 sta ii de pompare ape uzate şi amplasarea a 3820 m de 

conducte de refulare pân  la sta ia de epurare Dej.  

 

Aglomerarea Gherla 

Aglomerarea Gherla cuprinde localit ile Gherla, H şdate şi B i a. Actualmente, 

municipiul Gherla de ine sistem de canalizare în lungime de 8.334 m, în majoritate din 

conducte de beton cu dimensiuni de la 250 la 400 mm în diametru. Apele uzate sunt 

tratate în cadrul SEAU Gherla (20.000 l.e.). Apele epurate sunt deversate în emisar, râul 

Someşul Mic. 

Prin proiect se propune reabilitarea a 8516 m din aceast  re ea, extinderea ei cu 

3039 m, precum şi extinderea SEAU Gherla ptrintr-o facilitate de deshidratare a n molului. 

 

Aglomerarea Apahida-Câmpeneşti 
În cadrul comunei, doar localitatea Apahida dispune de sistem de canalizare având 

în component  reteaua de canalizare de 11,9 km, 7 sta ii de pompare şi o sta ie de 

epurare cu debit de 7,8 l/s. Apele epurate sunt deversate în emisar, râul Someşul Mic. 

Prin proiect se propune extinderea re elei de canalizare în localitatea Câmpeneşti 

(cu 24927 m conducte), amplasarea a 4 sta ii de pompare şi a unei re ele de conducte de 

refulare de 1890 m pân  în sta ia de epurare existent . 

 

Aglomerarea Huedin 

Aglomerarea Huedin cuprinde localit ile Huedin (cu Bic latu), Alunişu, BR işoru, 

Sâncraiu şi Domoşu. Atât localitatea Huedin cât şi Bicalatu dispun de sistem de 
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canalizare. Apele uzate sunt tratate în cadrul SEAU Huedin (9.400 l.e.).  Prin proiect se 

propune reabilitatea re elei de canalizare, pe lungime de 1308 m, extinderea ei cu 8867 m, 

realizarea a 4 noi sta ii de pompare ape uzate şi extinderea conductelor de refulare cu 461 

m, pân  în sta ia de epurare Huedin. In cadrul acesteia se propune realizarea treptei 

ter iare de tratare a n molului (eliminarea fosforului), în vederea îndeplinirii cerin elor 

Directivei 91/271/CE privind calitatea şi epurarea apelor uzate de la aglomer rile cu mai 

mult de 2000 locuitori echivalen i. Gradul de deshidratare a n molului provenit de la SEAU 

Huedin este de circa 20% substan  uscat . Acesta va fi transportat la SEAU Cluj  Napoca 

la instala ia de uscare şi valorificare termic  a n molului. Apele epurate sunt deversate în 

emisar, râul Crişul Repede 

 

Aglomerarea Aghireşu-Fabrici 

UAT AGhireşu de ine sistem de canalizare în localitatea AGhireşu-Fabrici şi o sta ie 

de epurare (3.600 l.e.). Prin proiect se propune reabilitarea re elei de canalizare pe 

lungime de 995  m. Apele epurate sunt deversate în emisar, râul Nad ş. 

 

Aglomerarea Cuzdrioara 

Aglomerarea Cuzdrioara, format  din localit ile Cuzdrioara şi M n sturel, nu 

dispune de sistem de canalizare în prezent. Prin proiect se propune racordarea la sistemul 

de canalizare al municipiului Dej, prin o re ea de canalizare de 18968 m, 5 sta ii de 

pompare noi şi 6510 m de conducte de refulare pân  la SEAU Dej.  

 

Aglomerarea Sic 

Aglomerarea Sic va acoperi localitatea-comun  Sic. Actualmente nu de ine sistem 

de canalizare. Prin proiect  se propune realizarea re elei de canalizare (cu lungime de 

28869 m), construc ia a 3 sta ii de pompare şi a unei conducte de refulare de 2245 m 

pân  la o sta ie de epurare nou  (2.500 l.e.) .  

Sta ia de epurarea nou  va fi în 2 trepte, iar deversarea apelor epurate se va 

realiza printr-o singur  evacuare, dup  procesul de epurare, în Valea Sicu (afluent al râului 

Fizeş, în localitatea Sic, comuna Sic. Conducta de deversare va avea o lungime de 1700 

m şi va fi realizat  din PEID cu DN 125 mm. Debitul evacuat în emisar va fi Qor max = 

8.52 l/s. N molul rezultat în exces (cca 5,07 mc/zi) va fi deshidratat într-un filtru presa 
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pân  la 30% S.U. şi depozitat pe o platform  de depozitare din incint  pân  la evacuarea 

de pe amplasament.  

 

Aglomerarea Zal u 

Aglomerarea Zal u este cuprins  din urm toarele localit i: Zal u, Stana, 

Hereclean, Badon, Panic, Crişeni, Cristur Crişeni, fiind deservit  de sta ia de epurare de la 

Zal u (85.000 l.e.). În municipiul Zal u punerea în func iune a re elelor de canalizare s-a 

realizat progresiv odat  cu extinderea cartierelor de locuin e din oraş. Sistemul de 

colectare a apelor uzate menajere şi par ial uzate industrial din municipiul Zal u este 

realizat în sistem separativ. Colectarea apelor menajere se face printr-o re ea de 

canalizare (lungime 120,211 km) care acoper  95% din localitate , re ea ce se racordeaz  

la dou  canale colectoare magistrale care conduc apele uzate în sta ia de Epurare 

municipala.  Starea re elei de canalizare este proast , probleme majore ridicându-se în 

perioada debitelor foarte mari de precipita ii sau topirea z pezilor când nivelul apei în 

canalizarea pluvial  creşte şi deverseaz  în canalizarea menajer  ajungându-se la debite 

800-1000 l/s.  Problemele legate de rețeaua de canalizare: 

 conducte vechi si avariate (beton f râmat, conducte colmatate etc.) conducând la 

exfiltratii; 

 c mine inundate, mai ales pe parcursul averselor de ploaie; 

 din cauza lipsei de conducte de canalizare în zonele unde în momentul de fata 

populația este alimentata cu apa, trebuie sa fie construite conducte de evacuare în 

vecin tate pentru ca apa uzata sa nu mai fie evacuata în emisari fara a fi epurata; 

 racord ri defectuoase intre conductele de canalizare si cele de apa pluviala conduc 

la cantitati mari de apa uzata care sunt evacuate în paraul Zal u fara a fi epurate. 

Sta ia de epurare a municipiului Zal u este amplasat  pe malul stâng al V ii 

Zal ului, în zona Panic. Sta ia a fost proiectat  pentru un debit optim de 18.425 m3/zi, 

respectiv 750 m3/h şi 85.000 l.e.). Apele uzate epurate sunt evacuate in emisarul Valea 

Zal ului. 

Prin proiect se propune extinderea re elei de canalizare cu 38731 m, reabilitarea a 

16270 m din re eaua existent , construirea a 15 sta ii de pompare noi şi 5175 m de 

conducte de refulare pân  în sta ia de epurare. N molul de la sta ia de epurare este 
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previzionat a fi transportat la instala ia propus  de valorificare energetic  din cadrul SEAU 

Cluj-Napoca. 

Localit ile UAT Hereclean (Hereclean, Badon, Panic) nu dispun de sistem de 

canalizare. Prin proiect se va realiza re eaua de canalizare în lungime total  de 26304 m 

(Hereclean - 12350 m, Badon - 8781 m, Panic - 5173 m), 10 sta ii de pompare a apelor 

uzate (Hereclean - 3 buc, Badon - 4 buc, Panic - 3 buc) şi conducte de refulare pân  în 

statia de epurare Zal u, cu lungime total  de 5747 m (Hereclean - 2737 m, Badon - 2350 

m, Panic - 660 m). 

 

Clusterul Şimleu Silvaniei 
Clusterul cuprinde aglomer rile Şimleu Silvaniei şi Cehei şi este deservit de sta ia 

de epurare amplasata pe malul stâng al râului Crasna în aval de satul Cehei si în stânga 

liniei C.F. imleu Silvaniei – rm ag în dreptul km 12 + 000. Sistemul de canalizare 

este un “sistem divizor“ f r  colectarea si epurarea apelor meteorice, canalul colector 

principal având o lungime de 3.370 m. In cadrul rețelelor de canalizare menajera sunt 13 

stații de pompare apa uzata menajera în ora ul imleu Silvaniei si 9 stații de pompare apa 

uzata menajera în zona periurbana, str. Cehei. 

Sta ia de epurare (13.200 l.e.) este cu 2 trepte, f r  treapta de fermentare 

metanic . Stația de epurare a fost conceputa pentru epurarea în comun atât a apelor 

uzate menajere provenite de la populație, instituții publice, unit țile de prest ri servicii, cât 

si a apelor uzate industriale, dup  o prealabila preepurare la locul producerii apelor uzate.  

Prin proiect se propune pentru localitatea Şimleu Silvaniei, reabilitarea re elei 

existente de canalizare pe lungimea de 5785 m, extinderea acesteia cu 11820 m, 

construirea a înc  10 sta ii de pompare şi a înca 3000 m de conducte de refulare pân  în 

sta ia de epurare. Pentru aceasta din urm  se prevede extinderea treptei a doua de 

tratare (cu facilit i de eliminare a fosforului). N molul care va rezulta din SEAU Şimleu 

Silvaniei va avea un grad de eshidratare de cca 20%, urmând a fi utilizat în agricultur  sau 

transportat la instala ia de valorificare energetic  din cadrul SEAU Cluj Napoca. Apele 

epurate sunt deversate în emisar, râul Crasna. 
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Aglomerarea Jibou 

Aglomerarea cuprinde localitatea Jibou, care dispune de o re ea de canalizare de 

31.455 m lungime şi 8 sta ii de pompare ape uzate, care transport  apa la sta ia de 

epurare Jibou (11.400 l.e.). 

Prin proiect se propune reabilitarea a 4244 m din re eaua existent , extinderea 

acesteia cu 14137 m, construirea a înc  10 sta ii noi de pompare şi a înc  2770 m de 

conducte de refulare. Pentru sta ia de epurare nu sunt prev zute investi ii suplimentare, 

n molul produs aici va fi utilizat în agricultur  (dac  sunt ob inut aprob rile necesare) sau 

este transportat la instala ia de valorificare termic  din cadrul SEAU Cluj Napoca. Apele 

epurate sunt deversate în emisar, râul Someş. 

 

Aglomerarea Cehu Silvaniei 

Aglomerarea cuprinde UAT Cehu Silvaniei, dar în nici unul din satele Ulciug, Motiş, 

Nadiş, Horoatu Cehului nu exist  în prezent un sistem centralizat de alimentare cu ap , ci 

doar în localitatea Cehu Silvaniei. 

Sistemul de canalizare este un “sistem divizor” f r  colectarea şi epurarea apelor 

meteorice. Apele uzate sunt preluate prin canalul colector principal (2040 m) i canale 

colectoare stradale (lungime total  de 11731 m) care sunt amplasate în perimetrul locuibil 

al oraşului. Apele uzate sunt tratate într-o sta ie de epurare mecano-biologic  (5400 l.e.) 

din care func ioneaz  doar treapta mecanic , treapta biologic  fiind compromis  din lipsa 

n molului activ care nu se poate ob ine şi întreține prin ocurile oscilatorii a debitului de 

apa. Sta ia de epurare este amplasata pe malul drept al pârâului S laj, în vecin tatea 

satului Moti  având în aval comuna Arini , județul Maramure . Apele epurate sunt 

deversate în emisar, pârâul S laj. 

Prin proiect se propune reabilitarea re elei de canalizare pe lungime de 1750 m, 

extinderea acestei cu 7775 m, construc ia a 7 sta ii de pompare noi şi a 2515 m conducte 

de refulare. 

Investi iile propuse la SEAU Cehu Silvaniei au în vedere îndeplinirea cerin elor 

Directivei 91/271/CE privind calitatea şi epurarea apelor uzate de la aglomer rile cu mai 

mult de 2000 locuitori echivalen i, si anume realizarea treptei ter iare de tratare (pentru 

tratarea fosforului) şi instala ii de stabilizare aerob  a n molului. 
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Aglomerarea S rm şag 

Aglomerarea cuprinde localit ile S rm şag, Bobota şi Derşida. Localitatea 

S rm şag dispune de sistem de canalizare, dar Bobota şi Derşida nu, dar se încadreaza 

în categoria aglomer rilor care trebuie s  se conformeze prevederilor directivei privind 

epurarea apelor uzate. Localitatea Sarm şag face parte din categoria aglomer rilor care 

trebuie s  se conformeze prevederilor directivei privind epurarea apelor uzate şi 

îndep rtarea azotului şi fosforului. Apele uzate sunt tratate în sta ia de epurare S rm şag, 

dimensionat  pentru 5000 l.e.  

Prin proiect se propune pentru S rm şag extinderea re elei de canalizare cu 883 

m, şi a conductelor de refulare cu 940 m, iar pentru localit ile Bobota şi Derşida (UAT 

Bobota) realizarea re elei de canalizare cu lungime total  de 24892 m (Bobota - 17251 m, 

Derşida - 7641 m), construc ia a 6 sta ii noi de pompare ape uzate (Bobota - 4 buc, 

Derşida - 2 buc) şi a conductelor de refulare aferente (Bobota - 2693 m, Derşida - 1447 m) 

care s  transporte apa uzat  c tre sta ia de epurare S rm şag.  Având în vedere 

amplasarea şi topografia localit ilor Bobota şi Dersida, epurarea  apelor uzate colectate 

din acestea poate fi realizat  în sta ia de epurare de la S rm şag dup  m rirea capacit ii 

de epurare a acesteia. 

Prin proiect se propune m rirea capacit ii la 9.355 l.e şi introducrea treptei 

secundare astfel încât s  fie eliminat şi azot şi fosforul. Apele epurate vor fi deversate în 

emisar, râul Crasna. 

 

B. PROCESE TEHNOLOGICE 

În cadrul prezentului capitol sunt descrise procesele tehnologice desf şurate atât 

pe durata realiz rii proiectului propus, cât şi procesele tehnologice desf şurate pe durata 

func ion rii obiectivelor propuse prin proiect. 

Descrierea proceselor tehnologice în etapa de realizare a proiectului propus 

Anterior realiz rii proiectului tehnic, pe tot traseul propus al lucr rilor şi pe toate 

amplasamentele care vor fi permanent ocupate ca urmare a implement rii proiectului 

propus au fost realizate m sur tori topografice şi studii geotehnice, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii 

republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
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Lucr rile propuse prin proiect au fost grupate în 26 de contracte de lucr ri, iar 

procesul de executare a lucr rilor a fost planificat eşalonat, conform celor descrise la 

capitolul A.14. Pentru fiecare dintre aceste contracte au fost calculate necesarul e 

personal implicat în realizarea lucr rilor, necesarul de utilaje, echipamente şi materii 

prime, precum şi suprafe ele necesare pentru organizarea şantierului de execu ie. Durata 

estimat  pentru execu ia lucr rilor este de 43 de luni. 

Pentru realizarea obiectivului “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de ap  

şi ap  uzat  din jude ele Cluj şi S laj, în perioada 2014-2020” vor fi desf şurate mai multe 

tipuri de lucr ri.  

Lucr rile de extindere a re elei de alimentare cu ap  potabil  şi a re elei de 
canalizare sunt realizate parcurgând urm toarele etape: 

 decopertarea stratului de asfalt (dac  este cazul); 

 excavarea şan ului de pozare a conductelor; 

 amenajarea patului de pozare a conductelor cu 20 cm de nisip; 

 pozarea conductelor şi îmbinarea acestora; 

 acoperirea conductelor cu un strat de nisip; 

 compactarea uşoar  a stratului de nisip; 

 acoperirea cu p mânt şi compactarea acestuia; 

 turnarea unui strat de piatr  spart ; 

 turnarea unui strat de asfalt şi compactarea acestuia (dac  este cazul). 

Lucr rile de reabilitare a re elelor de alimentare cu ap  şi a celor de canalizare se 

vor realiza fie prin înlocuire, fie prin c m şuire, în func ie de starea în care se afl . 

Înlocuirea conductelor de alimentare cu ap  şi canalizare presupune 

parcurgerea urm toarelor etape: 

 decopertarea stratului de asfalt (dac  este cazul); 

 excavarea şan ului de pozare a conductelor; 

 eliminat sectorul de conduct  care urmeaz  a fi înlocuit; 

 amenajarea patului de pozare a conductelor cu 20 cm de nisip; 

 pozarea conductelor şi îmbinarea acestora; 

 acoperirea conductelor cu un strat de nisip; 

 compactarea uşoar  a stratului de nisip; 
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 acoperirea cu p mânt şi compactarea acestuia; 

 turnarea unui strat de piatr  spart ; 

 turnarea unui strat de asfalt şi compactarea acestuia (dup  caz). 

Procedeul de c m şuire poate fi realizat prin mai multe metode, în prezent fiind 

studiate mai multe tehnologii, în vederea identific rii solu iei optime atât din punct de 

vedere tehnic, cât şi din punct de vedere financiar. 

L imea tranşeei pentru pozarea conductei de alimentare cu ap  sunt 

urm toarele: 

 0,70 m pentru extinderea re elelor de alimentare cu ap  potabil ; 

 1,00 m pentru reabilitarea re elelor de alimentare cu ap  pentru DN < 200 mm; 

 1,50 m pentru reabilitarea re elelor din zona rezervoarelor şi a sta iei de pompare.  

Adâncimea s p turii pentru pozarea conductelor de aduc iune şi a celor de 

distribu ie a apei potabile va fi situat  între 1,40 şi 1,60 m. 

L imea tranşeei pentru pozarea conductei de canalizare menajer  sunt 

urm toarele: 

 0,70 m pentru conductele de refulare ale re elelor de canalizare menajer ; 

 1,50 m pentru extinderea re elelor de canalizare menajer ; 

 1,50 m pentru reabilitarea re elelor de canalizare menajer .  

Adâncimea s p turii pentru pozarea conductei de canalizare va fi de 1,40 - 4,5 m. 

La realizarea rezervoarelor de stocare a apei vor fi parcurse urm toarele etape: 

 execu ia lucr rilor de excavare pân  la cota de fundare; 

 aşterne unui strat de balast cu grosimi variabile, în func ie de caracteristicile 

stratului de fundare; 

 realizarea lucr rilor de structur : cofrare, armare, turnare beton pentru realizarea 

funda iei şi respectiv decofrare; 

 realizarea lucr rilor de suprastructur  la pere ii rezervorului: cofrare, armare, 

turnare beton şi decofrare; 

 montarea instala iilor hidraulice şi branşarea la re eaua de ap ; 

 realizarea instala iilor electrice; 

 realizarea lucr rilor de finisare exterioar , inclusiv lucr rile de impermeabilizare; 

 acoperirea cu p mânt a rezervorului pân  la cota proiectat ; 
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 realizarea amenaj rilor exterioare, respectiv a îngr dirii amplasamentului şi a 

îns mân rii cu iarb  a terenului. 

Va fi necesar  amenajarea unor drumuri pietruite pentru accesul la rezervoarele de 

înmagazinare noi care nu dispun de amenajare.  

Lucr rile de reabilitare a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile vor 

consta în interven ii cu scopul reabilit rii structurale a acestora şi înlocuirii, dup  caz, a 

instala iilor hidraulice.  

Lucr rile de reabilitare a sta iilor de pompare a apei şi a apei uzate vor 

presupune înlocuiri, acolo unde este cazul, a unor componente ale instala iilor propriu-zise 

şi nu vor necesita construc ii propriu-zise. 

Lucr rile de reabilitare a re elelor de alimentare cu ap  şi a celor de 
canalizare se vor realiza fie prin înlocuire, fie prin c m şuire, în func ie de rezultatele 

expertizei tehnice realizate pentru re ele. În municipiul Cluj-Napoca se vor folosi ambele 

tehnologii de lucru, iar în ceea ce priveşte lucr rile de reabilitare propuse în restul unit ilor 

administrativ-teritoriale, acestea vor fi realizate prin înlocuire. 

Pentru fiecare din lucr rile de extindere sau reabilitare a re elelor, frontul de lucru 

va fi deschis pe o lungime de cel mult 50 de m, astfel încât la sfârşitul zilei de lucru s  nu 

r mân  şan  deschis, respectiv conducta montat  s  fie acoperit  cu p mânt compactat, 

pân  la nivelul funda iei sistemului rutier. Materialul provenit din s p tur  va fi gestionat 

astfel încât s  nu împiedice circula ia rutier  şi pietonal . Tranşeele create pentru pozarea 

conductelor vor fi reumplute cu p mânt şi zona fronturilor de lucru va fi ecologizat .  

Astfel, modific rile survenite pe parcursul realiz rii lucr rilor la re ele vor fi unele 

temporare, amplasamentul fiind adus la forma ini ial  odat  cu pozarea conductelor. 

Solul fertil se va depozita separat de solul nefertil într-o zon  stabilit  de comun 

acord cu autorit ile locale, de unde mai apoi se va refolosi la refacerea zonei şi aducerea 

ei la starea ini ial .  Surplusul de p mânt se va depozita pe amplasamentul fiec rei unit i 

administrativ-teritoriale, în zone agreate împreun  autorit ile publice locale.  

Singurele modific ri în utilizarea terenului vor fi în zonele unde se amplaseaz  

construc ii definitive (sta ii de epurare, rezervoare de înmagazinare, sta ii de clorinare şi 

sta ii de pompare), dar suprafe ele de teren pentru care se schimb  utilizarea terenului 

sunt reduse prin raportare la arealitatea proiectului.  
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Trebuie precizat faptul c , cu excep ia amplasamentului rezervorului de 

înmagazinare de la Someş-Gurusl u, din comuna N pradea, jude ul S laj, toate lucr rile 

care se intersecteaz  cu ariile naturale protejate de interes comunitar vor fi realizate în 

ampriza drumurilor, pe sectoare de drum jude ean şi comunal, adic  pe zone cu un grad 

foarte ridicat de antropizare. Modific rile fizice rezultate ca urmare a lucr rilor de excavare 

vor avea un caracter temporar, terenul fiind adus la starea ini ial  dup  pozarea 

conductelor. 

Rezervorul de înmagazinare de la Someş-Gurusl u va avea o incint  împrejmuit  

în suprafa  total  de 2675 mp şi va fi amenajat pe o suprafa  de p şune 

supraexploatat , care nu prezint  valoare conservativ , dup  cum se va vedea în 

capitolele urm toare. Incinta rezervorului va ocupa definitiv 0,0007% din suprafa a ariei de 

protec ie special  avifaunistic  ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului şi reprezint  

singura suprafa  ocupat  permanent în cadrul unei arii naturale de interes comunitar. 

 

Descrierea proceselor tehnologice în etapa de realizare a proiectului propus 

În cele ce urmeaz  vor fi descrise fluxurile tehnologice ale sta iilor de epurare a 

apei uzate propuse a fi amenajate în comuna Sic, jude ul Cluj şi în comuna S rm şag, 

jude ul S laj, precum şi fluxul tehnologic al sta iilor solare de uscare a n molului propuse a 

fi amplasate în Cluj-Napoca şi în Dej, jude ul Cluj şi în Zal u, jude ul S laj. 

Sta ia de epurare a apelor uzate SIC 

Sta ia de epurare a apeloz uzate de la Sic a fost dimensionat  la 2500 de locuitori 

echivalen i. Capacitatea proiectat  a sta iei de epurare a fost stabilite în cadrul Studiului 

privind calitatea apelor uzate, component  a Studiului de fezabilitate întocmit pentru 

preg tirea aplica iei de finan are şi a documenta iilor de atribuire pentru Proiect regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în 
perioada 2014-2020. 

Debitele caracteristice la intrare în sta ia de epurare, înc rcarea influentului şi 

randamentul sta iei propuse sunt prezentate în tabelele de mai jos: 

 

Tabel 15. Debite caracteristice la intrare în sta ia de epurare Sic 

Nr. crt. Debit Unitate de m sur  Valoare debit 
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Nr. crt. Debit Unitate de m sur  Valoare debit 

1 Quhmax m3 /h 30 

2 Quzimed m3 /zi 300 

3 Quhmin m3 /h 3,75 

4 Quzimax m3 /zi 390 

 

Tabel 16. Înc rcarea influentului la SEAU Sic 

Nr. crt. Parametru mg/l kg/zi 

1 SS 350 126 

2 CBO5 300 108 

3 CCOCr 500 180 

4 Ntot 50 18 

5 Ptot 5 1,80 

6    

 

Tabel 17. Randamentul SEAU propuse la Sic, reflectat în parametrii efluentului 

Parametru mg/l 

STAS Standard de 

analiza Roman sau 

standardul ISO 

SS 60 STAS 6953-81 

CBO5 25 STAS 656-82 

SR ISO 5815-98 

CCOCr 125 SR ISO 6060-96 

Ntot 15 STAS 73 12-83 

Ptot 2 SR EN 1189-99 

 

 

Tabel 18. Randamentul treptei mecanice de epurare a SEAU propuse la Sic 

Parametri Influent (mg/l) Efluent (mg/l) Randamente (%) 

CBO5 300 270 10% 
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Parametri Influent (mg/l) Efluent (mg/l) Randamente (%) 

CCO-Cr 500 450 10% 

SS 350 280 20% 

Ntot 50 50 0% 

Ptot 5 5 0% 

 

Tabel 19. Randamentul treptei biologice de epurare a SEAU propuse la Sic 

Parametri Influent (mg/l) Efluent (mg/l) Randamente (%) 

CBO5 270 25 90.74% 

CCO-Cr 450 125 72.22% 

SS 280 35 87.5% 

Ntot 50 15 70% 

Ptot 5 2 60% 

 

 

Sta ia de epurare va satisface cerin ele impuse de Normele Europene şi Normele 

Na ionale (NTPA 001/2002) privind calitatea apelor epurate ce vor fi deversate în emisarul 

natural. 

În ceea ce priveşte procesul de tratare, acesta este format din dou  lunii de tratare: 

linia apei şi linia n molului (Anexa 2). 

Linia apei 

Apa uzat , colectat  din re eaua de canalizare va intra în primul obiect tehnologic al 

sta iei de epurare: sta ie de pompare în care este amplasat un coş gr tar rar. Reziduurile 

r mase în coş vor fi colectate manual şi depozitate într-un recipient, în vederea evacu rii 

lor. De aici, apa uzat  va fi pompat  c tre obiectele tehnologice din aval de c tre unit i 

de pompare submersibile comandate cu ajutorul indicatorilor de nivel. Urm torul obiect 

tehnologic pe linia apei este o instala ie automat  de sitare pentru re inerea materiilor 

grosiere şi nisipului cu diametrul particulei mai mare de 0,75 mm şi un separator de 

gr simi. 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 3
43

 

Dup  re inerea materiilor solide în suspensie, reducerea nisipului si a gr similor, 

apa uzat  pretratat  mecanic va ajunge gravita ional într-un bazin de omogenizare şi 

egalizare executat din beton armat, îngropat. Bazinul de omogenizare este prev zut cu un 

sistem de mixare pentru omogenizarea apei uzate şi pentru a preveni fermentarea 

acesteia, înainte de a fi introdus  prin pompare în modulul tehnologic de epurare 

biologic . Modulul de epurare biologic  va fi realizat din dou  rezervoare (bazine) realizate 

din o el emailat, asigurându-se zonele specifice pentru nitrificare şi, respectiv denitrificare.  

Rezervorul anoxic, în care se realizeaz  denitrificarea se va amplasa în interiorul 

celui care asigur  zona de nitrificare şi va fi echipat cu unit i de mixare submersibile. 

Rezervorul exterior va asigura zona de aerare în acest scop fiind echipat cu un sistem de 

aerare compus din suflant  de aer, sistem de distribu ie a aerului şi elemente de aerare cu 

bule fine. Concentra ia oxigenului dizolvat necesar aer rii va fi monitorizat  cu ajutorul 

unui sistem de m sur  şi control. Cele dou  bazine ce constituie modulul de epurare 

biologic  sunt amplasate suprateran cu funda ie şi radier din beton armat.  

Din modulul biologic apa este pompat  c tre modulul de ultrafiltrare cu membrane 

având dublu rol: decantare secundar  şi dezinfec ia efluentului. În modulul de ultrafiltrare 

se separ  n molul activat de ap  epurat . Ultrafiltrarea se realizeaz  sub presiunea 

coloanei de ap  de deasupra modulului de membrane dinspre exterior spre interior. 

Efluentul epurat nu va mai con ine materii în suspensie, prin aceste membrane putând s  

fie îndep rtate chiar şi anumite specii de viruşi, astfel încât nu mai este necesar  

dezinfec ia apei epurate. Din acest modul de ultrafiltrare apa epurat  ajunge într-un bazin 

de stocare permeat, confec ionat din polipropilen , cu volumul util de 0,2 m3 de unde apoi 

prin intermediul unui preaplin, va fi deversat  gravita ional spre emisar. O parte din 

efluentul epurat va fi utilizat pentru sp larea membranelor în cadrul fiec rui ciclu de 

filtrare. 

Pentru monitorizarea influentului şi, respectiv efluentului sunt prev zute debitmetre 

electromagnetice.  

Linia n molului 

N molul rezultat în urma procesului tehnologic este cel în exces. Când concentra ia 

de n mol dep şeşte valoarea de 10 - 12 g/l, se realizeaz  transferul de n mol c tre 

bazinul de stocare realizat din beton armat, montat îngropat. Din acest bazin se pompeaz  

n molul c tre un bazin de condi ionare – cu polielectrolit sau var. Dup  condi ionare, 
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n molul va fi pompat cu ajutorul unei pompe pneumatice c tre unitatea de deshidratare tip 

filtru presa. N molul deshidratat, cu un con inut de substan  uscat  de  cca 30 % va fi 

depozitat pe o platforma de depozitare urmând a fi ulterior evacuat. 

Supernatantul evacuat din instala ia de deshidratare este dirijat gravita ional în 

bazinul de omogenizare, de unde este reintrodus în fluxul tehnologic al epur rii. 

Se  va atrage în mod deosebit aten ia celor care vor exploata re eaua de canalizare 

s  nu permit  nici unui agent comercial s  deverseze în canalizare ape uzate netratate. 

Acestea vor trebui s  îndeplineasc  calitativ prevederile NTPA 002/2002.  

Sta ia de epurare a apelor uzate S RM ŞAG 

Localitatea Sarm şag face parte din categoria aglomer rilor care trebuie s  se 

conformeze prevederilor directivei privind epurarea apelor uzate şi îndep rtarea azotului şi 

fosforului. 

Având în vedere amplasarea şi topografia localit ilor Bobota şi Dersida, epurarea  

apelor uzate colectate din acestea poate fi realizat  în sta ia de epurare de la S rm şag 

dup  m rirea capacit ii de epurare a acesteia.   

Localit ile Bobota şi Dersida din UAT Bobota nu dispun de sisteme de canalizare 

şi nici de sta ii de epurare, dar se încadreaza în categoria aglomer rilor care trebuie s  se 

conformeze prevederilor directivei privind epurarea apelor uzate.  

inând cont de faptul c  sta ia de epurare existent  nu corespunde cerin elor de 

conformare impuse de c tre Administrația Național  Apele Române (reducerea azotului şi 

a fosforului) şi nu este dimensionat  pentru a putea prelua localit ile Bobota şi Dersida, 

se propune realizarea unei sta ii de epurare noi. 

Sta ia de epurare de la S rm şag a fost dimensionat  la 9355 de locuitori 

echivalen i. Capacitatea proiectat  a sta iei de epurare a fost stabilite în cadrul Studiului 

privind calitatea apelor uzate, component  a Studiului de fezabilitate întocmit pentru 

preg tirea aplica iei de finan are şi a documenta iilor de atribuire pentru Proiect regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în 
perioada 2014-2020. 

Debitele caracteristice la intrare în sta ia de epurare şi înc rcarea influentului sunt 

prezentate în tabelele de mai jos: 

 

Tabel 20. Debite caracteristice la intrare în sta ia de epurare S rm şag 
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Nr. 

crt. 
Debit l/s m3/h m3/zi 

1 Quzimed 7,80 28,07 673,56 

2 Quzimax 10,13 36,48 875,63 

3 Quhmax 20,27 72,97 1751,26 

4 Quhmin 3,04 10,95 262,69 

 

Tabel 21. Înc rcarea influentului la SEAU S rm şag 

Nr. 

crt. 
Parametru mg/l kg/zi 

1 SS 350 126 

2 CBO5 300 108 

3 CCOCr 500 180 

4 Ntot 50 18 

5 Ptot 5 1,80 

 

Sta ia de epurare va satisface cerin ele impuse de Normele Europene şi Normele 

Na ionale (NTPA 001/2002) privind calitatea apelor epurate ce vor fi deversate în emisarul 

natural. 

Tabel 22. Tratarea n molului propus  la S rm şag (conf. Anexei 12 şi Anexei 13) 

Prelucrarea n molului în exces se face prin îngroşare mecanica si deshidratare mecanica 

   
Volum namol m3/zi 60,69 

Cantitate SU in namol kg/d 485,53 

   
8.1 Bazin de stocare namol in exces 

  
Durata stocare, necesara zile 2,5 

Volum stocator, necesar m3 151,73 

Adancimea utila 
 

4,50 

Raza exterioara necesara m 3,28 

Raza exterioara selectata m 3,3 
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Volum stocator namol selectat m3 154,0 

Mixer 
  

Numar bazine Nos. 1,00 

volum  total m³ 153,95 

   
Consum specific energie W/m³ 10,00 

Consum total kW 1,54 

Numar mixere, total Nos. 1,00 

Consum per mixer kW 1,54 

   
8.2 Ingrosare mecanica namol 

  
Durata functionare 

  
Zile pe saptamana zi 5,00 

Ore pe zi h 8,00 

   
Debit alimentare m3/h 10,62 

Debit alimentare m3/zi 84,97 

Incarcare in SU kgSU/h 84,97 

Incarcare in SU kgSU/zi 679,74 

Continut substanta uscata in namolul ingrosat %SU 8,00% 

Volum namol ingrosat m3/zi 8,41 

   
Apa de spalare 

  
Debit de spalare m3/h 4,00 

Presiune bar 5,00 

Timp de spalare pe ciclu min 15,00 

Numar de cicluri pe zi 
 

8,00 

Apa de spalare m3/zi 8,00 

   
8.3 Bazin de stocare namol ingrosat 

  
Volum total de namol m3/zi 8,41 
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Cantitate totala SU in namol kgSU/zi 679,74 

   
Durata stocare inainte de deshidratare, necesara zile 2,5 

Volum stocator inainte de deshidratare, necesar m3 15,02 

Adancimea utila m 3,00 

Raza exterioara necesara m 1,26 

Raza exterioara selectata m 1,3 

Volum stocator namol selectat m3 15,9 

Mixer 
  

Numar bazine Nos. 1,00 

volum  total m³ 15,93 

   
Consum specific energie W/m³ 30,00 

Consum total kW 0,48 

Numar mixere, total Nos. 1,00 

Consum per mixer kW 0,48 

   
8.4 Deshidratare mecanica namol 

  
Durata functionare 

  
Zile pe saptamana zi 5,00 

Ore pe zi h 8,00 

   
Debit alimentare m3/h 1,05 

Debit alimentare m3/zi 8,41 

Incarcare in SU kg/h 84,97 

Incarcare in SU kg/zi 679,74 

Concentratie namol deshidratat %SU 25,00% 

Volumul namolului deshidratat m3/zi 2,64 

Volumul namolului deshidratat m3/h 0,33 

   
Apa de spalare 
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Debit de spalare m3/h 2,00 

Presiune bar 5,00 

Timp de spalare pe ciclu min 15,00 

Numar de cicluri pe zi 
 

8,00 

Apa de spalare m3/zi 4,00 

   
8.5 Apa de namol 

  
Supernatantul provenit de la instalatiile de tratare namol, va fi colectat si evacuat 

gravitational in statia de pompare apa uzata 

Debit zilnic m³/zi 82,3 

Numar pompe in functiune 
 

1 

Numar pompe in rezerva 
 

1 

Capacitate selectata m³/h 14,00 

Inaltime de pompare m 10,00 

   
Statia de pompare namol va fi o constructie circulara, din beton, partial supraterana. 

Timp de retentie conform NP 133/2013: 
  

- statii de pompare automatizate 2…10 min; 
  

- statii de pompare neautomatizate 0,5…1,0 h. 
 

` 

Timp de retentie ales min 60 

Volum bazin SP Namol m³ 10,3 

Adancimea utila m 2,00 

Raza exterioara necesara m 1,28 

Raza exterioara selectata m 1,30 

Volum bazin selectat m³ 10,6 

   
8.6 Statie preparare-dozare polielectrolit (PE) pentru ingrosator namol 

   
Consum PE -Dozare kg/ t DS 5,0 

Consum zilnic kg/zi 3,399 

Consum pe ora kg/h 0,425 
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Consum apa potabila pentru prepararea solutiei PE 

  
Concentratie 

 
0,15% 

Consum zilnic m³/zi 2,262 

Consum orar m³/h 0,283 

   
Statie preparare - dozare solutie PE- 

  
Capacitate selectata l/h 500,0 

   
8.7 Statie preparare-dozare polielectrolit (PE) pentru deshidratare namol 

   
Consum PE -Dozare kg/ t DS 6,0 

Consum zilnic kg/zi 4,078 

Consum pe ora kg/h 0,510 

   
Consum apa potabila pentru prepararea solutiei PE 

  
Concentratie 

 
0,15% 

Consum zilnic m³/zi 2,715 

Consum orar m³/h 0,339 

   
Statie preparare - dozare solutie PE- 

  
Capacitate selectata l/h 500,0 

   
8.8 Stocare namol 

  
Durata de stocare necesara zi 30,00 

Volum namol stocat m3 79,19 

Inaltime medie namol m 2,00 

Suprafata necesara m2 39,60 

 

În cele ce urmeaz  este descris detaliat procesul de epurare a apelor uzate (Anexa 

16). 
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Apa uzat  intr  în c minul de intrare. C minul de intrare va fi prev zut cu prag 

deversor ce va evacua apa uzat  ce dep şeşte debitul de Quzhmax. Din acest c min se va 

poza o conduct  de by-pass, ce va evacua apa uzat  influent  din sta ia de epurare, 

atunci cand sta ia de pomparea apei uzate este scoas  din func iune şi debitele influente 

trebuie evacuate sau când debitul de intrare în sta ie dep şeşte Quzhmax. 

Din c minul de intrare, apa uzat  ajunge gravita ional în canalul de intrare a 

gr tarului rar care va fi prev zut cu un canal în paralel, cu rol de by-pass. Canalele vor 

putea fi izolate cu ajutorul unor stavile. Gr tarul rar este dimensionat pentru Quz or max. 

Gr tarul rar este complet mecanizat, având lumina dintre bare de 40 mm. Gr tarul 

func ioneaz  pe baza pierderilor de sarcin , m surate prin intermediul unor traductoare de 

nivel, ce m soara nivelul aval şi amonte. Re inerile de la gr tarul rar vor fi compactate şi 

transportate într-un container, ce va fi preluat de un camion special. Gr tarul rar va fi 

montat într-o hal , construit  din structur  uşoar . Din canalul gr tarului rar apa uzat  

este transportat  gravita ional în sta ia de pompare. Bazinul sta iei de pompare a fost 

dimensionat astfel încât s  aib  rol şi de bazin de omogenizare şi reten ie, pentru 

uniformizarea debitelor ce intr  în treapta biologic . 

Apa uzat  va fi pompat  spre instala ia de pretratare, prin intermediul a 4+1 pompe, 

prev zute cu convertizor de frecven  pe unit ile active. Pe conducta de refulare a sta iei 

de epurare este montat un debitmetru electromagnetic, pentru m surarea debitului influent 

în sta ia de epurare. În sta ia de pompare s-a prev zut un prea-plin. Conducta de prea-plin 

este racordat  la colectorul de by-pass al sta iei de epurare. Prea-plinul func ioneaz  când 

debitul influentului va dep şi debitul de vârf, de epurat al sta iei. 

Pentru o eficien  mai bun  a re inerilor, se propun dou  instala ii de sitare, în locul 

gr tarului des, ce va fi integrat în instala ia compact  de deznisipare şi separare de 

gr simi. 

Din sta ia de pompare, apa este pompat  în instala ia compact  de sitare fin , 

deznisipare şi separare de gr simi. Instala ia este dimensionat  pentru pentru Quzhmax. Din 

conducta de refulare a sta iei de pompare va fi prevazut  o conduct , ce va permite 

ocolirea instala iei compacte, pentru cazurile de repara ii, revizii, etc. În modul normal de 

lucru, conducta va fi închis  cu ajutorul vanelor manuale. Colectarea deşeurilor de la 

instala ia de sitare se va face cu un transportor cu melc. Deşeurile colectate vor fi 
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compactate cu ajutorul unui compactor. Pentru colectarea deşeurilor compactate vor fi 

prev zute 2 containere. 

Nisipul extras din deznisipator se va sp la şi va avea un con inut de materii 

organice mai mic de 3%. Nisipul tratat se va transfera într-un container de stocare pentru 

a fi transportat în afara sta iei.  

Gr simile vor fi evacuate în separatorul gravita ional de ap  şi flotan i. Apa rezultat  

se va scurge gravita ional, înapoi, în chesonul sta iei de pompare ap  brut . Flotan ii din 

c minul de colectare vor fi îndep rta i cu vidanja. 

Pe conducta de desc rcare a apei degrosisate în camera de distribu ie a bazinelor 

de n mol activat se va monta un echipament de prelevare probe. Echipamentul de 

prelevare a probelor de ap  uzat  este echipat cu senzori cu autocur are, care vor 

m sura on-line CBO5, fosforul, azotul, pH-ul şi temperatura.  

Apa pre-epurat  mecanic va fi desc rcat  gravita ional în camera de distribu ie a 

bazinelor de n mol activat, care este prev zut  cu stavile manuale la intrarea în cele dou  

bazine cu n mol activat.  

Camera de distribu ie are pere i comuni cu bazinele de aerare. Camera de 

distribu ie are posibilitatea de a închide unul din bazinele de aerare şi debitul integral s  

treac  prin unul din bazinele de aerare aflat în func ionare. Bazinele de aerare vor fi 

construite ca dou  linii care vor lucra în paralel. Aerarea se va face cu difuzori poroşi cu 

bule fine amplasa i pe radier. Aerarea va fi reglat  automat pe baza de m sur ri on-line 

ale concentra iei de oxigen dizolvat. Reglarea se va face individual în fiecare bazin de 

aerare. 

În zona de denitrificare apa este men inut  în mişcare de un mixer submersibil fixat 

pe un dispozitiv de ghidaj, echipat cu mecanism de ridicare. Eliminarea azotului din apa 

uzat  se realizeaz  în zona de denitrificare, principiul procesului fiind acela c  în condi ii 

anoxice popula ia de bacterii din n molul activat foloseşte oxigenul fixat din nitra i în 

procesele de respira ie. Nitra ii sunt reduşi la azot molecular gazos care este eliberat în 

atmosfer . 

Poluarea organic  este eliminat  biologic din apa uzat  în zonele cu n mol activat, 

aerate cu sisteme de aerare cu bule fine. Compuşii organici sunt oxida i şi reduşi la dioxid 

de carbon şi ap ; carbonul organic este par ial folosit pentru creşterea biomasei din 

n molul activat. Tot în zona aerat  cu n mol activat, ionii de azot amoniacal NH4
+ sunt 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 3
52

 

oxida i şi redusi la nitra i. O condi ie a bunei desf şur ri a acestor procese este asigurarea 

condi iilor optime de via  a biomasei combinat  cu stabilizarea aerob  a n molului. 

Combina ia dintre denitrificare în zona anoxic  şi nitrificare realizat  în zonele 

aerate conduce la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea m rit  a 

zonei de decantare permite sistemului s  func ioneze în condi ii variabile de flux hidraulic. 

Sistemul de aerare func ioneaz  în mod automat conform informa iilor primite de la 

sonda de oxigen. Acest echipament dicteaz  pornirea şi oprirea suflantelor func ie de 

concentra ia de oxigen dizolvat m surat  în bazinul de oxidare-nitrificare astfel încât 

aceast  concentra ie s  fie men inut  la valorile concentra iei optime pentru desf şurarea 

proceselor biologice din reactor. 

Sursa de aer pentru zona de oxidare-nitrificare este pozi ionat  într-o incint  din 

vecin tatea bazinelor şi const  din 2 + 1 suflante ce alimenteaz  cu aer sta ia de epurare 

printr-un sistem de conducte. Suflantele sunt prev zute cu convertizor de frecven . 

Sta ia de epurare este echipat  cu o instala ie pentru îndep rtarea chimic  a 

fosforului, pe baza de coagulan i care sunt doza i în apa uzat . 

În condi iile specificate ale influentului, cu mai pu in fosfor în apa uzat , precipitarea 

fosforului nu este necesar  deoarece epurarea este realizat  cu ajutorul elimin rii 

biologice în bazinele anaerobe. În cazul în care fosforul din influent dep şeşte valorile 

estimate, se va asigura precipitarea folosind solu ie FeCl3 cu concentra ie de 40%. 

Dozarea se face în camera de distribu ie la bazinele de n mol activat. 

Din bazinele cu n mol activat, apa trece în decantoarele secundare, prin 

intermediul unei camere de distribu ie. Camera de distribu ie împarte debitul în p r i egale 

pentru alimentarea decantoarelor secundare. Camera de distribu ie are facilitatea de a 

izola decantoarele secundare. Vor fi instalate stavile de izolare care în func ionarea 

normal  sunt deschise. Stavilele vor fi cu ac ionare manual .  

Asemenea camerei de distribu ie a apei uzate spre bazinele de aerare, camera de 

distribu ie a apei spre decantoarele secundare are un perete comun cu bazinele de n mol 

activat. 

Decantoarele secundare sunt de tip longitudinal, prev zute cu poduri racloare. 

Podurile racloare vor fi furnizate şi instalate astfel încât s  se ob in  o sedimentare şi o 

re inere eficient  a n molului. Instala iile vor include conductele de admisie, podurile 

racloare cu suc iune cu toate echipamentele incluse, sistemele de raclare cu posibilitatea 
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de reglare, pl cutele deversoarelor fixate în canalele de evacuare şi câte un sistem de 

colectare şi eliminare a spumei. Substan ele flotante vor fi raclate şi direc ionate c tre o 

basa de colectare a spumei, din care apa separat  de spum  va fi introdus  în re eaua de 

canalizare a incintei, iar spuma va fi evacuat  prin vidanjare. Totodat , podurile racloare 

vor fi echipate cu un sistem de reamorsare rapid  în cazul pierderii suc iunii hidraulice. 

Evacuarea n molului se va face prin func ionarea continu  a podului raclor prin 

aspira ie. Apa uzat  epurat  este separat  de n molul activ în cele dou  decantoare 

secundare, iar apa rezultat  din decantare este desc rcat  prin conducta de evacuare în 

receptor.  

Pe colectorul de evacuare a apei tratate spre emisar este montat un debitmetru de 

m sura. Necesarul de ap  brut  din procesul tehnologic este provenit  din apa epurat . 

Sta ia de pompare a apei tehnologice este prev zut  înainte de canalul de m sur  de la 

ieşirea din sta ia de epurare. Pe conducta de evacuare a apei epurate se va monta un 

echipament de prelevare probe. Echipamentul de prelevare a probelor de ap  uzat  este 

echipat cu senzori cu autocur are şi senzori de m sura on-line a parametrilor apei 

epurate. 

N molul activ este colectat gravita ional din decantoarele secundare şi evacuat 

c tre sta ia de pompare n mol recirculat şi în exces. N molul recirculat este pompat în 

camera de distribu ie a bazinelor de n mol activ. N molul în exces reprezint  o frac ie din 

n molul de recirculare care este pompat spre instala ia de îngroşare mecanic  a 

n molului în exces. N molul biologic în exces va fi îngroşat pân  la un minim de materie 

uscat  de 6 %. N molul îngroşat va fi evacuat cu ajutorul unei pompe c tre bazinul 

tampon. În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi prevenirea 

depunerilor. 

Din bazinul tampon de n mol îngroşat, n molul este transferat prin pompare la 

sta ia de deshidratare mecanic . N molul va fi deshidratat pân  la un minimum de 

substan  uscat  de 25 %. Pentru fiecare unitate de îngroşare şi deshidratare s-a prev zut 

câte o unitate de preparare şi dozare a polimerilor. 

Supernatantul provenit de la instala iile de tratare a n molului, va fi colectat şi 

evacuat gravita ional în sta ia de pompare a apei uzate. Dup  deshidratarea n molului, 

acesta va fi depozitat pe o platform  acoperit  cu capacitatea de stocare pentru 6 luni. 

Platforma va fi drenat  c tre c minul colector de supernatant. 
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Instala ia compact  de sitare fin , deznisipare şi separare de gr simi (treapt  

mecanic ), sta ia de suflante aferent  bazinelor cu n mol activat, instala ia de precipitare 

fosfor, împreun  cu echipamentele de tratare a n molului (mai pu in bazinul de 

omogenizare n mol îngroşat), vor fi montate într-o hal  din structura uşoar . Diversele 

trepte de tratare şi echipamente vor fi montate în interiorul halei în camere diferite. 

Cu scopul îmbun t irii modalit ii de gestionare a n molului, pe amplasamentul 

sta iei de epurare a apelor uzate Cluj-Napoca, va fi amplasat  o instala ie de uscare a 
n molului şi valorificare termic  a acestuia. 

Instala ia de uscare a n molului şi valorificare termic  a acestuia are capacitatea de 

102 tone/zi şi este format  din dou  linii: 

 linia de uscare a n molului, cu capacitatea de 4,653 tone/or ; 

 linia de valorificare termic  a n molului, cu capacitatea de 1,45 tone/or . 

În cele ce urmeaz  este descris fluxul tehnologic al instala iei. Linia de alimentare a 

cu n mol a usc torului preia n molul direct de la instala ia de deshidratare, îl transport  în 

silozul tampon, de unde cu un transportor cu şurub va fi dirijat în dozatorul usc torului. La 

sta ia de recep ie a n molurilor sunt aduse de la sta iile de epurare deservite şi 

transferarea n molurilor în silozul tampon. Alimentarea silozului tampon pentru n moluri 

va fi prev zut  cu un sistem de control automat, care va prelua cantit ile de alimentare 

între n molurile din sta ia de recep ie şi n molurile provenite din sta iile de epurare 

deservite. 

Dozatorul care alimenteaz  linia de uscare face dozarea n molului, pâlnia 

dozatorului fiind prev zut  cu senzori de gol şi preaplin, pentru asigurarea func on rii 

corecte a usc torului. Debitul de alimentare cu n moluri se regleaz  în func ie de 

procentul de materie uscat  la intrarea şi la ieşirea din turbo-usc tor şi în func ie de 

temperatura uleiului termic. Usc torul este inima instala iei de uscare a n molurilor, în 

care se produce uscarea n molurilor prin evacurea apei din n moluri la 80-90% MS, în 

func ie de destina ia lor. Din usc tor, vaporii împreun  cu granulele de n mol deshidratat 

ajung în ciclon, în care se produce separarea vaporilor de granulele de n mol. 

Ciclonul  are rolul de separarea a vaporilor de n molul uscat. Separarea granulelor 

de n moluri se face in ciclon, gravitațional, n molul uscat se concentreaz  în partea 

conic  a ciclonului, având o densitatea mai ridicata decât vaporii de ap  si a gazele 
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necondensabile. Granulele de n moluri sunt evacuate din ciclon cu ajutorul unei valve 

rotative, de unde sunt preluate de un transportor elicoidal c tre peletizor. 

Peletizorul transform  granulele fine de n mol uscat în peleți, cu o duritate 

suficient  pentru a rezista la depozitare i transport. De la peletizor, peleții de n moluri 

funcție de destinația lor vor fi dirijați spre: 

 silozuri de stocare i apoi livrați în agricultur ; 

 spre instala ia de valorificare energetic  pe peleți pentru producerea energiei 

necesare usc rii n molurilor. 

Transformarea n molurilor în peleți permite depozitarea acestora f r  utilizarea, 

echipamentelor ATEX i condiții excelente pentru valorificarea lor termic . 

Filtrul scruber are rolul de separare a vaporilor împreun  cu necondensabillele de 

n molul sub form  de praf antrenat împreun  cu vaporii de ap . Cu ajutorul 

ventilatoarelor, vaporii sunt dirija i c tre schimb toarele de c ldur , cu rol de recuperare a 

c ldurii reziduale (aproximativ 60%) din c ldura necesar  usc torului. Schimb toarele de 

c ldur  au rolul de optimizare a performan elor energetice ale liniei de uscare, recuperând 

energia rezidual  prin transformarea ei în ap  cald  la 80-90 °C. Vaporii rezulta i de la 

uscarea n molurilor cu ajutorul ventilatoarelor sunt dirija i c tre schimb toarele de c ldur  

cu rol de recuperare a c ldurii sub form  de ap  cald , aceasta putând fi folosit  la 

înc lzirea digestoarelor existente pe amplasament, înc lzirea spa iilor administrative, 

pentru apa cald  de la grupurile sanitare, reducând costurile cu combustibilii folosi i în 

acest scop. Din schimb toarele de c ldur , vaporii sunt dirija i c tre condensatoare. În 

vederea trat rii, condensul este evacuat în stația de epurare, iar necondensabilele B2b 

sunt dirijate cu ajutorul ventilatoarelor spre tratarea gazelor. 

De la peletizor, pele ii de n mol sunt transporta i şi prelua i prin sistemul de dozare 

automatizat în instala ia propriu-zis  de valorificare termic , pentru asigurarea aliment rii 

cazanului. Inima cazanului este camera de ardere de tip «tunel cu gr tar band  alimentat 

continuu». Camera de ardere este c ptu it  cu materiale refractare pentru a limita 

dispersia c ldurii. Pentru tratarea n molului, instalația este echipat  cu o camer  

adiabatic  unde gazele de ardere sunt  tratate timp de minimum 2 secunde la temperaturi 

egale sau mai mari de 850°C. Un arz tor pe gaz este pus la intrarea în camera adiabatic  

pentru temperarea cuptorului c ptu it cu materiale refractare (la pornirea i oprirea lui), 
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demararea procesului de combustie a peleților i pentru garantarea temperaturii minime 

necesar  în cazuri neprev zute.  

Din dozator combustibilul ajunge pe gr tarul cu band  mobil . Energia termic  

produs  i calitatea arderii sunt controlate prin cantitate de combustibil, viteza gr tarului 

mobil i injecția de aer pentru combustie. Injecția de aer pentru combustie se face pe toat  

lungimea gr tarului mobil pentru optimizarea arderii în camera adiabatic . 

 

 

Figura 73. Componentele centralei de valorificare termic  a pele ilor din n mol 

 

Gazele arse trec într-un schimb tor de c ldur . Acesta are rolul de asigurare a 

necesarului de energie termic  necesar  evapor rii apei în usc tor. Energia este 

transferat  c tre uleiul termic recirculat prin schimb torul de c ldur  şi prin mantaua dubl  

a usc torului. Uleiul termic este înc lzit în schimb torul de c ldur  la 250-290 °C. Din 

schimb torul de c ldur , gazele arse trec în ciclon. 

Ciclonul are rolul de separare suplimentar  a cenuşii de gazele arse şi de liniştire a 

acestora. Gazele arse sunt preluate apoi de un alt schimb tor de c ldur . Schimb torul de 
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c ldur , în care se insufl  aer rece are un dublu rol: preînc lzirea aerului pentru 

combustie, în vederea creşterii randamentului cuptorului şi r cirea gazelor arse pentru 

protejarea filtrelor cu saci. 

În urma arderii pelețiilor de n mol se obține o cenu  inert , f r  înc rcare 

biologic , datorit  temperaturii de 850 oC timp de minimum 2 secunde conform normelor 

europene. Cenu a  este sub form  de zgur  datorit  conținutului de minerale care la peste 

780o C se topesc. Aceast  zgur  este dur  i bun  izolatoare termic , datorit  acestor 

propriet ți este utilizat  în producția de asfalturi sau în producția de materiale de 

construcție. 

Cenu a este preluat  de transportoare cu urub din focarul cuptorului, 

schimb toarele de c ldur , ciclon i de la bateria de filtre saci, i desc rcat  într-un 

transportor elicoidal colector, de la care este preluat  cu un transportor cu cupe pentru 

înc rcarea în camioane. 

Gazele arse la ie irea din schimb torul de c ldur  sunt trecute prin reactorul de 

sp lare a gazelor, în vederea neutraliz rii noxelor conținute de gazele evacuate. Dozarea 

reactivilor in turnul de reacție pentru neutralizarea gazelor este controlat  în timp real cu 

un analizor automat. Controlul în timp real al gazelor evacuate garanteaz  încadrarea 

noxelor în parametrii impu i de mediu pentru emisiile în atmosfer  i consumul minim de 

reactivi pentru neutralizarea lor. 

Înainte de evacuarea gazelor în atmosfer , acestea trec printr-o baterie de filtre 

saci pentru reținerea particulelor fine de cenu . 

Instala ia de uscare a n molului şi de valorificare termic  a acestuia va func iona pe 

durata a aproximativ 8000 de ore/an. 

 

Instala ie de corec ie a pH-ului şi a durit ii apei de la STAP Gil u 

In vederea creşterii durit ii apei la ieşirea din sta ia de tratare, pân  la min 5°G şi 

corect rii pH-ului apei tratate, apa de var, preparat  în instala ia de preparare-dozare ap  

de var, va fi injectat  în conductele de ap  decantat , înainte ca acestea s  intre în filtre. 

Doza specific  de ap  de var, precum şi concentra ia solu iei vor fi stabilite astfel încât s  

fie îndeplinite cerin ele Legii 458/2003 privind duritatea apei potabile. De asemenea, 

aceast  doza va fi calculat  în func ie de debitul de ap  ce tranziteaz  statia de tratare. In 

conducte va fi injectat, împreun  cu apa de var şi dioxid de carbon, care va reac iona cu 
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apa de var, producând creşterea durit ii apei (remineralizarea ei). Pentru creşterea 

durit ii apei cu 1°G sunt necesare 8,8 mg/l CO2 şi 7,4 mg/l Ca(OH)2. 

 

Instala ie de recuperare a apei sp larea filtrelor şi îngroşarea n molului de la 
STAP Gil u 

Apa rezultat  din sp larea filtrelor va fi colectat  într-un decantor radial prev zut cu 

pod raclor. Apa decantat  va fi colectat  într-o sta ie de pompare nou , de unde va fi 

pompat  în circuitul tehnologic al sta iei de tratare, înainte de sta ie de micrositare. 

N molul rezultat de la decantoarele existenet şi de la decantorul radial, va fi 

colectat gravita ional într-un bazin pentru stocare şi îngroşare, echipat cu pod raclor. 

Supernatantul, atât de la îngroşarea gravita ional , cât şi de la deshidratarea mecanic , 

va fi transportat c tre sta ia de pompare supernatant, de unde va fi pompat amonte de 

sta ia de micrositare. 

Evacuarea n molului se face prin intermediul unei vane cu it electrice, montate pe 

conducta de evacuare n mol, spre sta ia de pompare n mol îngroşat, de unde va fi 

pompat spre instala ia de deshidratare. 

Instala ia de deshidratare a n molului cu capacitatea de 4 m3/h de la STAP 

Gil u 

N molul povenit de la instala ia de îngroşare va fi stocat într-un bazin tampon de 

stocare şi omogenizare, de unde va fi preluat în vederea deshidrat rii, pân  la un continut 

de cel pu in 35%. In bazinul de omogenizare are lor şi condi ionarea n molului, prin 

tratarea lui cu solu ie de polimer, preparat în prealabil în instala ia de preparare şi dozare. 

Deshidratarea n molului are loc în totalitate automat, în filtrul pres . 

Sta ia de pompare supernatant 
Supernatantul colectat de la zona de depozitare, se recircul  împreun  cu 

supernatantul generat în procesul de îngroşare şi deshidratare n mol, în amonte de sta ia 

de micrositare, prin intermediul unei sta ii de pompare, care va func iona în regim 1A+1R. 

 

C. DEŞEURI 

În cadrul prezentului capitol sunt descrise deşeurile generate în toate etapele 

proiectului, precum şi modul de gestionare a acestora.  
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C.1 Tipuri şi cantit i de deşeuri rezultate în etapa de realizare şi în 
etapa de func ionare a proiectului propus 

În perioada de realizare a lucr rilor de investi ie cuprinse în proiectul propus, vor 

rezulta deşeuri periculoase, nepericuloase şi inerte care trebuie valorificate şi/sau 

eliminate conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modific rile 

şi complet rile ulterioare.  

Principalele deşeuri codificate conform HG nr. 856/2002 care vor rezulta pe 

parcursul execu iei lucr rilor de extindere şi reabilitare a re elelor de alimentare cu ap  şi 

de canalizare sunt: 

Tabel 23. Deşeuri generate în perioada de execu ie a lucr rilor propuse prin proiect 

Sursele 
de 

deşeuri 

Cod 
deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Cantitate 
estimat  

Mod de 
depozitare 
temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitate 
- cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

Lucr rile 

de 

excavare 

17 01 

01 

Deşeuri de 

beton 

12.000 

mc 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

Reutilizare la 

realizarea 

umpluturilor; R5 

Nepericulos 

17 03 

01* 

Asfalturi cu 

con inut de 

gudron de 

huil  

4.400 mc 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

Eliminare prin 

firm  

specializat ; D1 

Periculos; H15 

17 05 

04 

P mânt şi 

pietre din 

1.773.52

1 mc 

Depozitare 

temporar  pe 

Reutilizare la 

realizarea 
Nepericuloase 
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Sursele 
de 

deşeuri 

Cod 
deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Cantitate 
estimat  

Mod de 
depozitare 
temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitate 
- cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

excavarea 

şan urilor 

de pozare  

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

umpluturilor; R5 

Lucr ri 

de 

construc

ie pe 

amplasa

mente/ 

trasee 

17 01 

01 

Deşeuri de 

beton de la 

înlocuirea 

conductelor

, pu urilor 

1.250 

tone 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

Reutilizare la 

realizarea 

umpluturilor; R5 

Nepericulos 

17 01 

07 

Amestecuri 

de beton, 

caramizi, 

materiale 

ceramice 

de la 

realizarea 

construc iilo

r 

10 tone 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

Reutilizare la 

realizarea 

umpluturilor; R5 

Nepericulos 

17 02 

01 

Deşeuri de 

lemn din 

cofraje 

2 tone 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

Reutilizare sau 

eliminare prin 

firme 

specializate; R5/ 

D1 

nepericulos 

17 02 

03 

Deşeuri 

PEHD, 

PVC, 

1 tona 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

Valorificare prin 

firme 

specializate; R12 

nepericulos 
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Sursele 
de 

deşeuri 

Cod 
deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Cantitate 
estimat  

Mod de 
depozitare 
temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitate 
- cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

geotextil de 

la pozarea 

conductelor 

noi, 

înlocuirea 

conductelor 

existente 

ul organiz rii 

de şantier 

17 04 

05 

Deşeuri de 

o el din 

conducte, 

vane 

înlocuite 

100 tone 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

Valorificare prin 

firme 

specializate; R12 

nepericulos 

17 04 

07 

Deşeuri 

metalice de 

la arm turi, 

t ieri, 

suduri, 

piese de 

schimb 

1 tona 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

Valorificare prin 

firme 

specializate; R12 

nepericulos 

17 04 

11 

Deşeuri de 

cablu de la 

instala iile 

electrice, de 

m sur  şi 

de 

0,2 tone 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

Valorificare prin 

firme 

specializate; R12 

nepericulos 
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Sursele 
de 

deşeuri 

Cod 
deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Cantitate 
estimat  

Mod de 
depozitare 
temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitate 
- cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

comand  

17 03 

01* 

Deşeuri de 

asfalturi cu 

con inut de 

gudron de 

huil , d ela 

refacerea 

drumurilor 

10 mc 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare 

temporare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

Eliminare prin 

firm  

specializat ; D1 

Periculos; H15 

17 05 

06 

N moluri de 

la dragarea 

lacurilor de 

infiltrare  

2 tone 

Colectare în 

recipien i 

adecva i 

Depozitare 

temporar  la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier 

Eliminare prin 

firm  

specializat ; D1 

Nepericulos 

17 06 

03* 

Deşeuri de 

la 

hidroizola ie 

bituminoase 

0,2 tone 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

Eliminare prin 

firm  

specializat ; 

D1/D10 

Periculos; H15 

15 01 Ambalaje 0,5 tone Colectate în Eliminare prin Periculos; H15 
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Sursele 
de 

deşeuri 

Cod 
deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Cantitate 
estimat  

Mod de 
depozitare 
temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitate 
- cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

10* de la 

materii 

prime cu 

caracter 

periculos 

(vopsele, 

diluanti, 

adezivi etc) 

recipien i 

adecva i-

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

firm  

specializat ; D10 

20 03 

06 

Deşeuri din 

cur area 

conductelor 

reabilitate 

2 tone 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasament

ul organiz rii 

de şantier 

Eliminare prin 

firme 

specializate; D1 

nepericulos 

17 02 

03  

Deşeuri de 

benzi de 

delimitare şi 

avertizare a 

amplasame

ntelor de 

lucru  

0,1 tone 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

Valorificare prin 

firm  

specializat ; R12 

Nepericuloase  

 
20 03 

06 

Deşeuri de 

la cur area 

canaliz rii 

şi c minelor 

de vizitare 

0,1 tone 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare la 

nivelul 

Valorificare prin 

firm  

specializat ; D1 

Nepericuloase  
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Sursele 
de 

deşeuri 

Cod 
deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Cantitate 
estimat  

Mod de 
depozitare 
temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitate 
- cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

organiz rii de 

şantier.   

Organiza

rea de 

şantier 

15 01 

01 

Deşeuri de 

carton de la 

materiile 

prime şi 

materialele 

utilizate 

0,1 tone 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

Valorificare prin 

firm  

specializat ; R12 

Nepericuloase  

15 01 

02 

Deşeuri de 

plastic 

(folie, 

banda, etc) 

de la 

materiile 

prime şi 

materialele 

utilizate 

0,1 tone 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

Valorificare prin 

firm  

specializat ; R12 

Nepericuloase  

15 01 

03 

Europale i 

şi alte 

ambalaje 

de lemn de 

la materiile 

prime şi 

materialele 

0,5 tone 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

Valorificare prin 

firm  

specializat ; R12 

Nepericuloase  
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Sursele 
de 

deşeuri 

Cod 
deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Cantitate 
estimat  

Mod de 
depozitare 
temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitate 
- cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

utilizate 

15 01 

11* 

Butelii 

goale 

(oxigen, 

acetilena) 

50 butelii 

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier  

Returnare la 

furnizor pentru 

reumplere  

Valorificare prin 

firm  specializat  

(pentru cele 

neutilizabile); 

R12 

Periculoase ; 

H1/H2 

15 02 

03 

Materiale 

absorbante, 

echipament

e de 

protec ie 

uzate 

0,5 tone 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -

Depozitare la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier.   

Eliminare prin 

firm  

specializat ; D10 

Nepericuloase  

20 03 

01 

Deşeuri 

menajere 
490 t/an 

Depozitare în 

pubele 

ecologice la 

nivelul 

organiz rii de 

şantier   

Eliminare prin 

firm  de 

salubritate; D1 

Nepericuloase 

20 03 

04 

Deşeuri din 

fosele 

septice 

1 tona Fose septice 
Eliminare prin 

vidanjare; D8 
Nepericulos 
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Pe durata func ion rii obiectivelor propuse prin proiect, vor rezulta deşeuri de la 

sta iile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu ap  şi uz 

industrial, prezentate în tabelul urm tor: 

 

Tabel 24. Deşeuri generate în perioada de func ionare a obiectivelor propuse prin proiect 

Sursele 

de 

deşeuri 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Cantitat

e 

estimat

a 

anuala 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitat
e; cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

Alimentar

e cu ap  

(STA 

Gil u, 

STA 

Floreşti, 

sta iile de 

clorinare) 

19 09 01 
Deşeuri de 

pe microsite 

5 

tone/an 

Colectare în 

recipien i 

adecva i 

Eliminare prin 

firm  specializat ; 

D1 

Nepericulos 

19 09 02 

N moluri de 

la filtrare/ 

decantare 

10 

tone/an 

Colectare în 

recipien i 

adecva i 

Eliminare în 

SEAU Cluj 

Napoca; R12 

nepericulos 

15 01 

11* 

Butelii goale 

(Cl2) 
730 buc 

Depozitare 

temporar  la 

nivelul sta iei 

de clorinare 

Returnare la 

furnizor pentru 

reumplere  

Valorificare prin 

firm  specializat  

(pentru cele 

neutilizabile); R12 

Periculoase ; 

H6 

15 01 

10* 

Ambalaje de 

la materii 

prime cu 

caracter 

periculos  

2,8 

tone/an 

Colectate în 

recipien i 

adecva i  

Eliminare prin 

firm  specializat ; 

D10 

Periculos; 

H15 

Canalizar

e şi 

15 01 

10* 

Ambalaje de 

la materii 

3,1 

tone/an 

Colectate în 

recipien i 

Eliminare prin 

firm  specializat  

Periculos; 

H15 
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Sursele 

de 

deşeuri 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Cantitat

e 

estimat

a 

anuala 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitat
e; cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

epurare 

ape uzate 

prime cu 

caracter 

periculos  

adecva i  (incinerare); D10 

20 03 06 

Deşeuri din 

cur area 

conductelor 

reabilitate 

0,1 

tone/an 

Depozitare 

temporar  

pe 

amplasamen

tul SEAU 

Eliminare prin 

firme specializate 

sau tratare în 

instala ia de 

valorificare 

termic  a 

n molurilor SEAU 

Cluj; D1/R12 

nepericulos 

19 08 01 

Deşeuri 

solide de pe 

gr tare şi 

site 

500 

tone/an 

Depozitare 

temporar  

pe 

amplasamen

tul SEAU 

Eliminare prin 

firme specializate 

(depozite 

conforme) ; D1 

nepericulos 

19 08 02 

Deşeuri din 

deznisipatoar

e 

20 

tone/an 

Depozitare 

temporar  

pe 

amplasamen

tul SEAU 

Eliminare prin 

firme specializate 

(depozite 

conforme) ; D1 

nepericulos 

19 08 05 

N moluri de 

la epurarea 

apelor uzate 

(din toate 

9.585 

tone/ton

e 

Depozitare 

temporar  

pe 

amplasamen

Tratare în 

instala ia de 

valorificare 

termic  a 

nepericulos 
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Sursele 

de 

deşeuri 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Cantitat

e 

estimat

a 

anuala 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitat
e; cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

treptele) tul SEAU n molurilor SEAU 

Cluj sau utilizare 

în agricultur  

(dac  este cazul); 

R12/R1/R10 

15 01 03 

Europale i şi 

alte ambalaje 

de lemn de 

la materiile 

prime şi 

materialele 

utilizate 

0,5 

tone/an 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -  

Valorificare prin 

firm  specializat ; 

R12 

Nepericuloase  

Instala ia 

de uscare 

şi 

valorificar

e termic  

a 

n molurilo

r 

19 01 

05* 

Deşeuri din 

filtrul scruber 

de la 

epurarea 

gazelor de 

uscare şi din 

reactorul de 

neutralizare 

a gazelor 

arse/ Filtre 

saci de la 

purificarea 

final  a 

0,1 

tone/an 

Colectarea 

în recipiente 

adecvate 

Eliminare prin 

firme specializate 

(incinerare); D10 

Periculoase; 

H15 
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Sursele 

de 

deşeuri 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Cantitat

e 

estimat

a 

anuala 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitat
e; cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

gazelor arse 

înaintea 

evacu rii pe 

coş 

19 01 

06* 

Condens de 

la instala ia 

de 

condensare 

a gazelor de 

uscare/ 

Deşeuri 

lichide din 

reactorul de 

neutralizare 

al gazelor 

arse 

0,05 t/zi 

Colectarea 

în recipiente 

adecvate 

Se evacueaz  în 

sta ia de epurare 

pentru tratare / Se 

elimin  prin firme 

autorizate 

(incinerare); 

D9/D10 

Periculos; H6 

19 01 

13*/ 19 

01 14 

Cenuş  

zbur toare 

din cicloane 

de la 

separarea 

gazelor de 

ardere 

0,39 

tone/zi 

Colectarea 

în recipiente 

adecvate 

Eliminare prin 

firme specializate 

(incinerare / 

depozitare in 

func ie de analiza 

cenuşii); D10/D1 

Periculoase/ 

Nepericulos 

(în func ie de 

buletinul de 

analiz ); H6/- 

19 01 

11*/ 19 

Cenuş  de la 

arderea 

9,77 

tone/zi 

Colectarea 

în recipiente 

Eliminare prin 

firme specializate 

Periculoase/ 

Nepericulos 
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Sursele 

de 

deşeuri 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Cantitat

e 

estimat

a 

anuala 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitat
e; cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

01 12 pele ilor în 

instala ia de 

ardere 

adecvate (incinerare / 

depozitare in 

func ie de analiza 

cenuşii); D10/D1 

(în func ie de 

buletinul de 

analiz ); H6/- 

Activitatea 

administra

tiv  / 

personal 

angajat 

15 01 01 

Deşeuri de 

carton de la 

materiile 

prime şi 

materialele 

utilizate şi de 

la personal 

0,5 

tone/an 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul 

fiec rui 

punct de 

lucru 

Valorificare prin 

firm  specializat ; 

R12 

Nepericuloase  

15 01 02 

Deşeuri de 

plastic 

(folie,PET) 

de la 

consumul 

personalului  

0,5 

tone/an 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul 

fiec rui 

punct de 

lucru 

Valorificare prin 

firm  specializat ; 

R12 

Nepericuloase  

20 01 01 

Deşeuri de 

hârtie şi 

carton din 

activitatea de 

birou 

0,5 

tone/an 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul 

fiec rui 

punct de 

lucru 

Valorificare prin 

firm  specializat ; 

R12 

Nepericuloase  
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Sursele 

de 

deşeuri 

Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Cantitat

e 

estimat

a 

anuala 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 
propuse; 
cod de 

valorificare/ 
eliminare (cf. L. 

211/2011, 
anexele 2 şi 3) 

Periculozitat
e; cod de 

periculozitate 
conf. Legii 
211/2011, 
Anexa 4 

17 04 07 

Deşeuri 

metalice de 

la activitatea 

de între inere 

a 

echipamentel

or 

1 

tona/an 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul 

fiec rui 

punct de 

lucru 

Valorificare prin 

firm  specializat ; 

R12 

Nepericuloase  

15 02 03 

Materiale 

absorbante, 

echipamente 

de protec ie 

uzate din 

activitatea de 

întretinere 

0,5 

tone/an 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul 

fiec rui 

punct de 

lucru   

Eliminare prin 

firm  specializat ; 

D10 

Nepericuloase  

20 03 01 
Deşeuri 

menajere 

11 

tone/an 

Depozitare 

în pubele 

ecologice la 

nivelul 

fiec rui 

punct de 

lucru  

Eliminare prin 

firm  de 

salubritate; D1 

Nepericuloase 

 

 

Din categoria de deşeuri inerte şi nepericuloase, situa ia gener rii lor din activit ile 

desf şurate pe toate amplasamentele este urm toarea: 
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Tabel 25. Deşeuri inerte şi nepericuloase generate în perioada de func ionare a 

obiectivelor propuse prin proiect 

Sursele de 

deşeuri  
Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 

propuse 

Periculozitat

e 

Alimentare 

cu ap  

(STA Gil u, 

STA 

Floreşti, 

sta iile de 

clorinare) 

19 09 01 
Deşeuri de 

pe microsite 

Colectare în 

recipien i 

adecva i 

Eliminare prin 

firm  specializat  
Nepericulos 

19 09 02 

N moluri de 

la filtrare/ 

decantare 

Colectare în 

recipien i 

adecva i 

Eliminare în 

SEAU Cluj 

Napoca 

nepericulos 

Canalizare 

şi epurare 

ape uzate 

15 01 03 

Europale i şi 

alte ambalaje 

de lemn de la 

materiile 

prime şi 

materialele 

utilizate 

Colectate în 

recipiente 

adecvate -  

Valorificare prin 

firm  specializat  
Nepericuloase  

20 03 06 

Deşeuri din 

cur area 

conductelor 

reabilitate 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasamentu

l SEAU 

Eliminare prin 

firme specializate 

sau tratare în 

instala ia de 

valorificare 

termic  a 

n molurilor 

SEAU Cluj 

nepericulos 

19 08 01 

Deşeuri 

solide de pe 

gr tare şi site 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasamentu

l SEAU 

Eliminare prin 

firme specializate 

(depozite 

conforme)  

nepericulos 
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Sursele de 

deşeuri  
Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 

propuse 

Periculozitat

e 

19 08 02 

Deşeuri din 

deznisipatoar

e 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasamentu

l SEAU 

Eliminare prin 

firme specializate 

(depozite 

conforme)  

nepericulos 

19 08 05 

N moluri de 

la epurarea 

apelor uzate 

(din toate 

treptele) 

Depozitare 

temporar  pe 

amplasamentu

l SEAU 

Tratare în 

instala ia de 

valorificare 

termic  a 

n molurilor 

SEAU Cluj sau 

utilizare în 

agricultur  (dac  

este cazul) 

nepericulos 

Activitatea 

administrati

v  / 

personal 

angajat 

15 01 01 

Deşeuri de 

carton de la 

materiile 

prime şi 

materialele 

utilizate şi de 

la personal 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul fiec rui 

punct de lucru 

Valorificare prin 

firm  specializat  
Nepericuloase  

15 01 02 

Deşeuri de 

plastic 

(folie,PET) de 

la consumul 

personalului  

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul fiec rui 

punct de lucru 

Valorificare prin 

firm  specializat  
Nepericuloase  

20 01 01 

Deşeuri de 

hârtie şi 

carton din 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

Valorificare prin 

firm  specializat  
Nepericuloase  
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Sursele de 

deşeuri  
Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 

propuse 

Periculozitat

e 

activitatea de 

birou 

nivelul fiec rui 

punct de lucru 

17 04 07 

Deşeuri 

metalice de la 

activitatea de 

între inere a 

echipamentel

or 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul fiec rui 

punct de lucru 

Valorificare prin 

firm  specializat  
Nepericuloase  

15 02 03 

Materiale 

absorbante, 

echipamente 

de protec ie 

uzate din 

activitatea de 

întretinere 

Colectate în 

recipiente 

adecvate la 

nivelul fiec rui 

punct de lucru   

Eliminare prin 

firm  specializat  
Nepericuloase  

20 03 01 
Deşeuri 

menajere 

Depozitare în 

pubele 

ecologice la 

nivelul fiec rui 

punct de lucru  

Eliminare prin 

firm  de 

salubritate 

Nepericuloase 

 

Din categoria de deşeuri toxice şi periculoase, situa ia gener rii lor din activit ile 

desf şurate pe toate amplasamentele este urm toarea: 
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Tabel 26. Deşeuri toxice şi periculoase generate în perioada de func ionare a obiectivelor 

propuse prin proiect 

Sursele de 

deşeuri  
Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 

propuse 

Periculozitate 

Alimentare 

cu ap  

(STA Gil u, 

STA 

Floreşti, 

sta iile de 

clorinare) 

15 01 11* 
Butelii goale 

(Cl2) 

Depozitare 

temporar  la 

nivelul sta iei 

de clorinare 

Returnare la 

furnizor pentru 

reumplere  

Valorificare prin 

firm  specializat  

(pentru cele 

neutilizabile) 

Periculoase   

15 01 10* 

Ambalaje de 

la materii 

prime cu 

caracter 

periculos  

Colectate în 

recipien i 

adecva i  

Eliminare prin 

firm  specializat  
Periculos 

Canalizare 

şi epurare 

ape uzate 

15 01 10* 

Ambalaje de 

la materii 

prime cu 

caracter 

periculos  

Colectate în 

recipien i 

adecva i  

Eliminare prin 

firm  specializat  

(incinerare) 

Periculos 

Instala ia 

de uscare 

şi 

valorificare 

termic  a 

n molurilor 

19 01 05* 

Deşeuri din 

filtrul scruber 

de la 

epurarea 

gazelor de 

uscare / Filtre 

saci dup  

neutralizarea 

gazelor arse 

Colectarea în 

recipiente 

adecvate 

Eliminare prin 

firme specializate 

(incinerare) 

Periculoase 
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Sursele de 

deşeuri  
Cod 

deşeu 

Denumirea 

deşeului 
generat 

Mod de 

depozitare 

temporar  

Modalit ile de 
gestionare 

propuse 

Periculozitate 

înaintea 

evacu rii pe 

coş 

19 01 06* 

Condens de 

la instala ia 

de 

condensare a 

gazelor de 

uscare/ 

Deşeuri 

lichide din 

reactorul de 

neutralizare 

al gazelor 

arse 

Colectarea în 

recipiente 

adecvate 

Se evacueaz  în 

sta ia de epurare 

pentru tratare / 

Se elimin  prin 

firme autorizate 

(incinerare) 

Periculos 

19 01 

13*/ 19 

01 14 

Cenuş  

zbur toare 

din cicloane 

de la 

separarea 

gazelor de 

ardere 

Colectarea în 

recipiente 

adecvate 

Eliminare prin 

firme specializate 

(incinerare / 

depozitare in 

func ie de 

analiza cenuşii) 

Periculoase/ 

Nepericulos (în 

func ie de 

buletinul de 

analiz ) 

19 01 

11*/ 19 

01 12 

Cenuş  de la 

arderea 

pele ilor în 

instala ia de 

ardere 

Colectarea în 

recipiente 

adecvate 

Eliminare prin 

firme specializate 

(incinerare / 

depozitare in 

func ie de 

analiza cenuşii) 

Periculoase/ 

Nepericulos (în 

func ie de 

buletinul de 

analiz ) 
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C.2 Spa ii de depozitare temporar  

Conform defini iei precizate în legisla ie (HG nr. 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, Anexa 1, lit. b)), stocarea temporar  a deşeurilor este o activitate aplicat  

deşeurilor pentru o perioad  de maxim 3 ani pentru deşeurile care se elimin  şi de maxim 

1 an pentru deşeurile care se valorific  sau se trateaz . 

Pe amplasamentele tuturor organiz rilor de şantier, pe durata realiz rii investi iilor 

prev zute în cadrul acestui proiect, vor fi prev zute spa ii amenajate corespunz tor pentru 

colectarea şi stocarea preliminar  a deşeurilor generate înaintea evacu rii de pe aceste 

amplasamente. Aceste spa ii vor fi desfiin ate la momentul finaliz rii lucr rilor de investi ie 

şi desfiin rii organiz rilor de şantier, conform celor descrise la capitolul A.11. 

Pentru investi iile care se realizeaz  în cadrul proiectului, vor fi realizate astfel de 

spa ii de depozitare temporar  a n molurilor, la urm toarele sta ii de epurare: Dej, Sic şi 

S rm şag. Caracteristicile acestor platforme sunt prezentate mai jos: 

a) Platforma de depozitare a n molului din cadrul SEAU Dej, va avea o 

suprafa  de 600 de mp,  realizat  sub forma unei cuve etanşe din beton armat, acoperite 

la partea superioar  cu o învelitoare metalic  autoportant , de tip uşor. Lichidul rezultat în 

urma depozit rii n molului va fi colectat şi reintrodus în procesul tehnologic de epurare. 

Aceasta va avea pe trei laturi pere i din beton armat, cu în l imea interioar  de 2.5 metri şi 

pe o latur  va fi prev zut  o ramp  de acces a maşinilor de transport şi manevrare a  

n molului. Pentru colectarea lichidului care se va scurge din n molul depozitat se va 

realiza o rigol  interioar  cu pant  de scurgere spre exterior. Suprafa a interioar  a 

platformei va fi prev zut  cu pante de scurgere spre rigola interioar . În zona de acces pe 

platform  se va prevedea o rigol  carosabil  pentru a împiedica scurgerea apelor de pe 

incinta sistematizat  în interiorul platformei. Pentru a preveni orice fel de scurgeri se 

impune impermeabilizarea cuvei din beton armat. 

b) Pentru SEAU Sic, platforma de depozitare temporar  va fi realizat  din beton 

armat monolit de grosime 30 cm. Pe acest  platform  va fi stocat n molul stabilizat şi 

rezultat dintr-o unitate de deshidratare tip filtru pres  cu func ionare automat , care are 

rolul de a-l deshidrata pân  la un con inut în materii solide totale de cca. 30%. În urma 

procesului de deshidratare, turta de n mol este desc rcat  în containerul mobil aflat la 

baz  pentru a fi evacuat pe platforma de depozitare n mol. 
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c) Pentru SEAU S rm şag, n molul deshidratat pân  la un minim de substan  

uscat  de 25%, va fi depozitat pe o platform  acoperit  cu capacitatea de stocare pentru 6 

luni. Platforma va fi drenat  c tre c minul colector de supernatant.  

Pentru restul amplasamentelor pe care vor fi realizate investi iile în cadrul 

proiectului propus, vor exista spa ii amenajate în care deşeurile vor fi colectate şi stocate 

preliminar în vederea transport rii la instala ia de tratare termic  (n molurile din celelalte 

sta ii de epurare) sau evacu rii prin firmele specializate cu care beneficiarul va încheia 

contracte, pentru restul deşeurilor generate pe aceste amplasamente. 

Pentru SEAU Cluj Napoca, pe amplasamentul instala iei de uscare şi valorificare 

termic  va fi amplasat  o sta ie de recep ie a n molurilor aduse de la celalalte sta ii de 

epurare deservite de beneficiar, în vederea transfer rii n molurilor într-un siloz tampon. 

Sta ia este format  dintr-un bazin de recep ie (prev zut cu sistem de înregistrare automat  

a cantit ii n molurilor recep ionate) a n molurilor provenite de la celelalte sta ii de 

epurare, preluarea n molului din bazin şi transportarea acestuia în silozul tampon. 

Alimentarea silozului tampon pentru n moluri va fi prev zut  cu un sistem de control 

automat, care va corela cantit ile de alimentare între n molurile din sta ia de recep ie şi 

n molurile provenite de la sta ia de epurare Cluj Napoca. 

C.3 Managementul deşeurilor 

Gestionarea deşeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face cu 

respectarea reglement rilor men ionate mai sus, precum şi a prevederilor HG nr. 

1061/2008 privind transportul rutier al deşeurilor periculoase şi nepericuloase în România 

şi HG nr. 856/2002 privind eviden a gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.  

Generarea deşeurilor poate fi minimizat  prin utilizarea eficient  a materiilor prime, 

iar în paralel realizarea unei separ ri a deşeurilor reciclabile rezultate. De asemenea, 

deşeurile rezultate pe perioada de realizare a investi iilor, mai ales cele rezultate din 

excav ri şi din activit ile de construc ie (p mântul şi deşeurile de beton) vor fi reutilizate 

pentru realizarea umpluturilor şi aducerea terenurilor la nivel.  

Pe perioada de func ionare a investi iei, deşeurile vor fi gestionate în func ie de 

specificul categoriei şi gradul de periculozitate pe care îl prezint . Pentru fiecare categorie 

de deşeuri generate va fi întocmit  fişa deşeului, iar pentru n molurile care vor face 
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obiectul trat rii în instala ia de uscare şi valorificare termic  a deşeurilor, elaborarea 

buletinelor de analiz  privind con inutul de substan e periculoase, agen i patogeni şi 

metale grele va fi obligatorie, aceasta cu atât mai mult cu cât compozi ia acestor n moluri 

va fi foarte important  în monitorizarea emisiilor rezultate din instala ii. 

Pentru n molurile generate în SEAU Sic şi S rm şag, care nu sunt prev zute a fi 

tratate în instala ia de valorificare termic  de la Cluj Napoca, acestea vor fi stocate 

temporar pân  la momentul valorific rii lor pe terenurile agricole sau elimin rii lor pe un 

depozit de deşeuri autorizat, dup  caz. Modalitatea lor de gestionare (valorificare pe 

terenuri sau eliminarea pe depozite) va fi influen at  de compozi ia acestor n moluri şi de 

existen a unor solicit ri din partea de in torilor de terenuri agricole pentru n moluri. 

Transportul deşeurilor generate pe drumurile publice se va realiza cu respectarea 

HG nr. 1061/2008, prin întocmirea documentelor adecvate pentru fiecare transport. Astfel, 

pentru transportul deşeurilor nepericuloase, se vor întocmi documentele de înc rcare-

desc rcare (anexa II din HG nr. 1061/2008). Pentru cazul special al n molurilor generate 

de sta iile de epurare şi care vor fi transportate la instala ia de uscare şi valorificare 

termic  din cadrul SEAU Cluj Napoca, şi de transportul c rora se va ocupa beneficiarul, 

acesta va folosi maşini specializate, cu ben  etanş  care s  împiedice eventualele 

scurgeri pe carosament (se are în vedere c  n molurile transportate au con inut de 

umiditate de 78-80% şi exist  riscul de acumulare de lichid în maşina de transport pe 

durata execut rii acestuia). La destina ie, n molurile vor fi desc rcate cu tot cu lichidul 

acumulat în bene, acesta urmând a fi tratat şi el în instala ia de valorificare. 

Referitor la deşeurile de ambalaje, conform prevederilor legale (Legea nr. 249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, art. 9 şi 10), 

Beneficiarul are obliga ia de a colecta separat deşeurile de ambalaje pe categorii, şi de a 

le încredin a unor operatori economici autoriza i pentru valorificarea deşeurilor sau, pentru 

deşeurile periculoase de ambalaje, de a le încredin a unei instala ii de incinerare a 

deşeurilor. Pentru ambalajele substan elor chimice periculoase utilizate în procesele 

tehnologice, va exista posibilitatea return rii lor la furnizor pentru reumplere. 
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D. IMPACTUL POTEN IAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI 
M SURI DE REDUCERE A ACESTUIA 

În cadrul prezentului capitol sunt inventariate poten ialele surse de poluare a 

factorilor de mediu, sunt descrise instala iile folosite pentru reducerea impactului poten ial, 

dup  caz şi sunt identificate principalele m suri de prevenire şi reducere a impactului 

asupra factorilor de mediu. Se men ioneaz  faptul c  toate m surile propuse vor fi 

adoptate la nivelul fiec rui amplasament şi la nivelul fiec rei organiz ri de şantier 

amenajate pe parcursul implement rii proiectului propus. 

 

D.1 APA 

Proiectul propus presupune extinderea şi modernizarea sistemelor actuale de 

alimentare cu ap  şi asigurarea unei ape potabile de calitatea superioar .  

În cadrul prezentului subcapitol sunt eviden iate condi iile hidrologice şi 

hidrogeologice ale teritoriului acoperit de proiectul propus, sunt identificate sursele de 

poluare a factorului de mediu ap  pe durata realiz rii proiectului şi pe durata func ion rii 

obiectivelor propuse prin proiect şi sunt stabilite m surile de protec ie împotriva polu rii 

apei, atât pe durata execu iei lucr rilor, cât şi pe parcursul func ion rii investi iilor propuse 

prin proiect. 

D.1.1 Condi iile hidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului 

Arealul proiectului care include jude ele Cluj şi S laj este situat în partea de nord-

vest a rii, învecinându-se cu jude ele Maramureş şi Satu-Mare în nord, Bistri a- N s ud 

şi Mureş în est, Alba în sud şi Bihor în vest. 

Teritoriul jude ului Cluj este drenat de 3 mari sisteme hidrografice: Bazinul Crişul 

Repede, Bazinul Arieş şi Bazinul Someş. Bazinul Crişul Repede – dreneaz  o suprafa  

bazinal  de 2973 km² (L= 171 km). Afluen ii principali sunt: S cuieu (L= 31 km, S= 226 

km²), C lata (L= 36 km) şi Valea Dr ganului (L=30 km). 

Bazinul Arieş, afluent al râului Mureş, este integrat în cadrul Administra iei Bazinale 

de Ap  Mureş. Dintre afluen ii mai importan i sunt Arieşul Mic, Abrudul şi Iara. 
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Bazinul Someş dreneaz  o suprafa  bazinal  de 15 740 km². Afluen ii principali 

sunt: Someşul Mic cu o lungime de 178 km şi Someşul Mare cu o lungime de 6 km, dup  

care se uneşte cu râul Someşul Mic formând râul Someş, care are o lungime de cca. 38 

km pân  la limita cu jude ul S laj. Bazinul hidrografic Someş ocup  cea mai mare 

suprafa  şi este situat între extremitatea sud-vestic  a jude ului (culoarul format de 

depresiunea intramontan  Giurcu a, cump na de ape a masivului Muntele Mare şi 

extremitatea nord-estic  a jude ului). 

Jude ul Cluj include o serie de acumul ri, majoritatea localizate pe râul Someşul 

Mic (acumul rile Fântânele – Beliş, Tarni a, Someşul Cald - pe Someşul Cald şi Gil u, 

Floreşti – pe Someşul Mic), care au func ia principal  de producere a energiei electrice şi 

secundar  de ap rare împotriva inunda iilor şi alimentare cu ap  (Tarni a). Lacul de 

acumulare Tarni a reprezint  principala surs  de alimentare cu ap  a localit ilor din  

arealul studiat. În trecut, alimentarea cu ape se efectua din Lacurile Gil u şi Someşul 

Cald, în prezent prizele de ap  şi sistemul de aduc iune ale acestora constituind rezerv  în 

situa ii deosebite. 

Lacul de acumulare Gil u, situat pe râul Someşul Mic are drept scop alimentarea 

cu ap  potabil , produc ia energetic , prevenirea inunda iilor si atenuarea undelor de 

viitur . 

Acumularea Someşul Cald este situat  pe râul Someşul Cald şi a fost construit  

pentru  producerea de energie electric  şi atenuarea fenomenului de colmatare a lacului  

Gil u, fenomen cauzat de transportul mare de aluviuni de pe râul Agârbiciu în special. 

Amenajarea hidroenergetic  Tarni a, pus  în func iune în anul 1974, este 

amplasat  pe râul Someşul Cald, la circa 5 km de confluen a acestuia cu râul Someşul 

Rece şi la circa 25 km de municipiul Cluj-Napoca, şi const  dintr-o acumulare creat  

printr-un baraj de beton în arc şi o central  dispus  la baza acestuia. Lacul este amplasat 

pe râul Someşul Cald, amonte de confluen a cu râul Someşul Cald, fiind o acumulare cu 

func iuni multiple: producerea energiei electrice, în regim de vârf de sarcina, asigurarea 

debitelor minime necesare de 0,9 m³/s în sec iunea Gil u I şi 6,0 m³/s aval de barajul 

Floreşti II, pentru aliment ri cu ap  şi respectiv pentru servitute, atenuarea undelor de 

viitur , asigurarea în perioade secetoase a cantit ii necesare de ap  şi alte folosin e: 

agrement şi sport nautic. 
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Acumularea Fântânele este situat  în vestul jude ului Cluj, în partea nordic  a 

mun ilor Apuseni, la o altitudine de aproximativ 1000 metri. Lacul Fântanele este cea mai 

mare acumulare de pe cursul Someşului Cald, barajul în spatele c ruia se dezvolt  fiind 

din anrocamente şi având în l imea de 95 de metri. Lacul are o suprafa  de 815 hectare, 

un volum de 250,4 mil. m³ şi a fost dat în folosin  în 1976. Resursele cantitative de ap  

de suprafa  din acumul ri din jude ul Cluj sunt: 

 priza acumularea Tarni a (râul Someşul Cald)= 117996 m³/zi; 

 priza acumul rii Gilau (râul Someşul Mic)= 78808 m³/zi; 

 priza acumul rii Someşu Cald (râul Someşul Cald)= 17097,9 m³/zi. 

Teritoriul jude ului S laj este drenat de 2 sisteme hidrografice: Bazinul Someş-

Crasna şi Bazinul Crişuri. 

Bazinul hidrografic Someş-Crasna are suprafa a de 17740 km², din care 3408 km², 

respectiv 19,1 % se g sesc în jude ul S laj şi cuprinde 88,5 % din suprafa a jude ului. 

Bazinul râului Crasna se caracterizeaz  prin scurgeri reduse, cauzate de factori 

morfologici şi climatici, ca de exemplu altitudini (237 m) şi pante reduse (3 ‰), precipita ii 

relative sc zute şi temperaturi ridicate, cuprinzând 52 cursuri de ap  cu suprafe e mai 

mari de 10 km², cu lungimea total  de 696 km şi suprafa a total  de 2100 km². 

Râul Crasna, deşi are un bazin de recep ie bine dezvoltat, debitul mediu multianual 

este relativ redus, iar debitele nu pot acoperi corespunz tor cerin ele de ap  necesare 

activit ilor socio – economice locale. Din acest motiv a fost realizat un important lac de 

acumulare, lacul Vârşol , cu un volum total de 39,39 mil. m³, acesta fiind amplasat pe râul 

Crasna, amonte de localitatea Vârşolt. Lacul cu o suprafa  de 456 ha la nivelul normal de 

reten ie (767 ha la nivelul maxim), reprezint  principala surs  de alimentare cu ap  a 

jude ului S laj, fiind deservite localit ile Zal u şi Şimleul Silvaniei. La ora actual  

acumularea întâmpin  o serie de dificult i în asigurarea corespunz toare din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ a apei înspre consumatori. Situa ia este datorat  unui complex 

de factori, între care: 

 debitele specifice reduse ale imisarilor, ca urmare a altitudinilor şi pantelor bazinale 

reduse şi a cantit ilor relativ mici de precipita ii recep ionate; 

 ritmul destul de alert de colmatare a lacului în condi iile în care imisarii îşi dezvolt  

bazinele de recep ie în sectoare cu litologie friabil . Conform proiec iilor climatice 
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ritmul de colmatare se va accelera în viitor, în condi iile creşterii intensit ii 

precipita iilor şi a num rului de zile cu precipita ii abundente; 

 evolu ia nefavorabil  a calit ii apei din acumularea Vârşol , ca urmare a reducerii 

în timp a volumului util, a gradului înaintat de colmatare a lacului, a turbidit ii mari, 

a intr rilor de poluan ii organici, predominant din agricultur  şi a manifest rilor de 

eutrofizare, toate având implica ii asupra posibilit ii de potabilizare a acesteia. 

Bazinul hidrografic Crişuri ocup  suprafa a de 443 km² şi cuprinde 11,5 % din 

suprafa a jude ului S laj. Acesta este reprezentat prin râul Barc u, cu bazin dezvoltat în 

vestul jude ului.  

Din punct de vedere hidrogeologic, teritoriul ambelor jude e este relativ s rac în 

resurse de ap  freatic  şi de adâncime.  

Sursele de ap  freatic  cele mai importante sunt reprezentate de acviferele freatice 

din zonele de lunc  şi terase ale râurilor Someşul Mic, Someşul Mare, Someş, Crasna, 

Crişul Repede şi Barc u.  

Sursele de ap  de adâncime sunt reduse ca num r şi cu importan  local , fiind 

constituite din acviferele carstice fisurale, cantonate în calcarele şi şisturile cristaline din 

Muntele Şeş şi Meseş, din jude ul S laj, şi care se manifest  prin izvoare cu debite medii. 

Exist , de asemenea, şi un strat acvifer de adâncime cantonat în depozitele nisipoase în 

alternan  cu marne şi argile de vârst  Pannonian (Neogen), sub adâncimea de -100,00 

m, care furnizeaz  debite de ap  potabil  reduse, identificat în pu urile forate adânci din 

bazinul hidrografic al râului Agrij.  

Jude ele Cluj şi S laj includ, total sau par ial, o serie de corpuri de ap  subterane, 

astfel cum sunt definite în Directiva Cadru Ap  2000/60/EC. Dintre acestea ROSO04/ 

Mun ii Bihor-Vl deasa, ROSO09/ Someşul Mare, lunca şi terase şi ROSO12/ Depresiunea 

Baia Mare sunt mai pu in relevante pentru regiunea studiat , având în vedere suprafa a 

redus  a acestora inclus  jude elor Cluj şi S laj şi interdependen a cu cursuri de ap  

situate predominant în afara acestor jude e. Nici unul dintre corpurile de ap  men ionate 

nu are caracter transfrontier. 

Corpul de ap  ROS007 – Râul Crasna, lunca şi terasele 

Este un corp de ap  freatic  de tip poros-permeabil, localizat în depozitele 

holocene din luncile râului Crasna şi ale afluen ilor s i (Zal u, Corund, Cerna etc.), 

precum şi în cele Pleistocene ale teraselor înso itoare, din zona dealurilor Silvaniei. 
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Litologic, depozitele poros-permeabile sunt constituite din nisipuri şi pietrişuri, acoperite de 

argile, silturi şi soluri. Grosimea acestor depozite oscileaz  între 2 şi 5 m, iar a depozitelor 

acoperitoare între 0,5 şi 5 m. Apele freatice prezint  un nivel hidrostatic situat între 0,3 şi 2 

m de la sol. Datorit  caracteristicilor litologice şi a infiltra iei eficace, acest corp de ap  

subteran  are un grad de protec ie global  mediu. 

ROS011 - Someşul superior, lunca şi terasele 

Corpul de ap  freatic  este de tip poros, permeabil, localizat în depozite aluvionare, 

de vârst  cuaternar , ale luncii şi terasei râului Someş şi ale afluen ilor acestuia (Almaş şi 

Agrij), din aval de confluen a Someşului Mare cu Someşul Mic (în dreptul localit ii Dej) 

pân  la intrarea Someşului în Depresiunea Baia Mare. 

Depozitele sunt alc tuite din pietrişuri, nisipuri, bolov nişuri şi au fost interceptate la 

adâncimi de 1,5 - 6 m în lunc  şi pân  la 10 m în zonele de teras . Grosimea acestor 

depozite variaz , în general, între 2 şi 6 m. Acoperişul stratului acvifer este alc tuit din 

depozite argiloase siltice, cu dezvoltare discontinu , având grosimi de 3 – 6 m în lunc  şi 

pân  la 10 m în terase. Patul stratului acvifer este constituit din marne şi argile, local cu 

intercala ii de gipsuri, sare şi gresii. 

Nivelul hidrostatic se afl  la adâncimi de 1,5 - 5 m, fiind în general liber, sau uşor 

ascensional, atunci când în acoperişul stratului acvifer se afl  forma iuni argiloase siltice, 

uşor permeabile. Acviferul se alimenteaz  în principal din precipita ii. 

 ROSO10 - Someşul Mic, lunca şi terasele 

Corpul de ap  freatic  este de tip poros - permeabil, localizat în depozitele aluviale 

de vârst  cuaternar  ale luncii şi terasei râului Someşul Mic şi ai afluen ilor acestuia: 

C puş, Nad ş, Borşa, Lonea şi Fizeş. 

Depozitele sunt alc tuite din pietrişuri, bolov nişuri şi nisipuri, fiind interceptate 

pân  la adâncimi de 0,4 - 3 m. Cele mai mari grosimi se întâlnesc la confluen a Someşului 

Mic cu Nad şul, unde, în zonele centrale ale luncii, se atinge grosimea de 11 m. Spre 

zonele marginale ale luncii grosimile sunt de aproximativ 2 m. Afluen ii Someşului Mic au 

lunci reduse ca dimensiuni, constituite predominant din nisipuri şi pietrişuri, subordonat 

bolov nişuri, şi au grosimi în jur de 2 m. Grosimi mai mari, pân  la 5 m, sunt întâlnite la 

Aghireş, pe pârâul Nad ş. 

Acoperişul stratului acvifer este alc tuit, în general, din depozite argiloase siltice, cu 

dezvoltare discontinu , cu grosimi de pân  la 7,5 m (pe pârâul Nad ş). Patul stratului 
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acvifer este alc tuit din marne şi argile, local cu intercala ii de gipsuri, sare sau gresii. 

Nivelul hidrostatic se afl  la adâncimea de 1 - 3 m, fiind liber sau uşor ascensional atunci 

când în acoperişul stratului acvifer se afl  forma iuni argiloase siltice, uşor permeabile. 

În ultima perioad  de timp, în cadrul sistemului hidrografic Someş-Tisa, în cele mai 

multe foraje, se constat  o sc dere a nivelului hidrostatic în perioada de var , ap rut  atât 

pe fondul tendin ei de creştere a evapotranspira iei, cât şi ca urmare a supraexploat rii 

locale.  

În tabelul 27 sunt prezentate caracteristicile corpurilor de ap  din regiunea care 

face obiectul proiectului propus. 

 

Tabel 27. Caracteristici ale corpurilor de ap  din regiunea studiat  

(sursa: Proiectul celui de-al doilea PMB al BH Someş Tisa 2016-2021, 2014) 

Cod/nume 

Su
pr

af
a

a 
(k

m
²) Caracterizarea 

geologic /hidrogeologic  

U
ti

liz
ar

ea
  a

p
ei

 

In
te

rd
ep

en
de

n
 

cu
 r

âu
ri

le
 

T
ip

 

S
u

b
 

p
re

si
u

n
e 

G
ro

si
m

e 

st
ra

te
 

ac
o

p
er

it

o
ar

e 
(m

) 

ROSO04/ Mun ii 

Bihor-Vl deasa 
386 K+F nu variabil  PO 

Crişul Pietros, 

Sebişel 

ROSO07/ Râul 

Crasna, lunca şi 

terase 

180 P nu 0,5-5,0 
I,PO,

AL 

Crasna, 

Terebeşti, 

Valea 

Neagr  

ROSO09/ 

Someşul Mare, 

lunca şi terase 

407 P nu 3,0-6,0 

PO,L

,AL,P

,Z 

Someşul 

Mare, Sieu, 

Bistri a 

ROSO10/ 

Someşul Mic, 

lunca şi terase 

241 P nu sub 7,5 
PO,I,

AL 

Someşul Mic, 

Borşa, Nadaş 

ROSO11/ 

Someşul superior, 
361 P nu 3,0-10,0 

PO,I,

AL,Z 

Someşul 

superior, 
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Cod/nume 

Su
pr

af
a

a 
(k

m
²) Caracterizarea 

geologic /hidrogeologic  

U
ti

liz
ar

ea
  a

p
ei

 

In
te

rd
ep

en
de

n
 

cu
 r

âu
ri

le
 

T
ip

 

S
u

b
 

p
re

si
u

n
e 

G
ro

si
m

e 

st
ra

te
 

ac
o

p
er

it

o
ar

e 
(m

) 

lunca şi terase Agriş, 

Almaş 

ROSO12/ 

Depresiunea Baia 

Mare 

 P nu 2,0-4,0 
PO,I,

AL,Z 

S laj, L puş, 

Arieş, Asuaj 

P-poros; K-carstic; F-fisural; PO- alimentari cu ap  popula ie; IR - iriga ii; I - industrie; P - 

piscicultura; Z – zootehnie; A-agricultura; AL- alte utilizari. 

 

D.1.2 Managementul apelor uzate 

Apele uzate afecteaz  calitatea apelor de suprafa  (receptorul) în care sunt 

evacuate direct propor ional cu debitul de ap  uzat  şi cu concentra ia poluan ilor pe care 

acestea le con in. Influen a asupra apelor receptorului este cu atât mai mare cu cât 

debitul/volumul receptorului este mai mic. 

Principalele materii poluante sunt dizolvate sau se afl  în suspensie. Acestea sunt 

de natura anorganic  (s ruri minerale) sau organic  (diverse substan e organice) şi pot s  

fie toxice, inhibitoare pentru procesele naturale, favorizante pentru unele procese naturale 

cauzatoare de efecte nedorite pentru apele receptorului în care au fost evacuate (râuri sau 

lacuri). Evacuarea de ape uzate în receptorii naturali poate conduce la degradarea sau 

distrugerea faunei şi/sau florei receptorului, la sc derea cantit tii de oxigen dizolvat în 

apa receptorului având efecte negative asupra organismelor ecosistemului acestuia şi/sau 

asupra fenomenului de epurare natural  (autoepurare) care are loc în apa receptorului. 

Aceasta poate favoriza producerea unor efecte negative asupra receptorului şi formelor de 

via  pe care le con ine (intoxicare, eutrofizare, etc.). 

La momentul actual, titularul proiectului asigur  servicii de alimentare cu ap  şi 

canalizare în 93 unit i administrativ-teritoriale din jude ele Cluj, S laj şi Mureş, prin 
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proiectul propus şi prin alte proiecte locale, previzionând o extindere la 117 unit i 

administrativ-teritoriale. Pe teritoriul aferent zonei deservite, erau func ionale în anul 2015 

un num r de 28 de sta ii de epurare a apelor uzate. Dintre acestea, prin proiectul propus 

sunt vizate investi ii la 9 sta ii de epurare şi realizarea unei noi sta ii de epurare, la Sic în 

jude ul Cluj. 

Finalitatea proiectului propus const  în îns şi rezolvarea unor probleme de mediu, 

întrucât în perioada de func ionare, instala iile de epurare realizate prin proiect vor prelua 

şi apele uzate generate ca urmare a altor investi ii executate prin alte proiecte, cu 

respectarea capacit ii maxime de epurare a acestora. 

 În conformitate cu prevederile Legii Apelor, standardele aplicate în prezent şi care 

vor fi aplicate în vederea evacu rii apelor uzate epurate în receptori de tip ape de 

suprafa , sunt cele stabilite prin Hot rârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea 

unor norme privind condi iile de desc rcare în mediul acvatic a apelor uzate. În 

conformitate cu Hot rârea de Guvern nr. 188/2002 sunt aprobate: 

 Normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate or şeneşti, 

(NTPA 011/2002); 

 Normativul privind condi iile de evacuare a apelor uzate în re elele de canalizare ale 

localit ilor şi direct în sta iile de epurare, (NTPA –002/2002); 

 Normativul privind stabilirea limitelor de înc rcare cu poluan i a apelor uzate 

industriale şi or şeneşti la evacuarea în receptori naturali, (NTPA – 001/2002). 

D.1.3 Prognozarea impactului 

Natura investi iilor precum cele prev zute prin proiectul propus manifest  atât 

forme de impact poten ial negativ asupra factorului de mediu ap , cât şi de impact 

pozitiv. În cadrul acestor proiecte impactul negativ este de regul  asociat etapei de 

execu ie a lucr rilor, specific  oric ror lucr ri de infrastructur , în timp ce pe durata 

func ion rii investi iilor propuse prin proiect, impactul asociat este unul pozitiv, contribuind 

la îmbun t irea modalit ii de gestionare a resurselor de ap , la managementul eficient 

şi performant al apelor uzate, creând premisele unei calit ii a vie ii crescute. 

În perioada de execu ie a lucr rilor, impactul asociat proiectului este unul 

poten ial negativ nesemnificativ, cu caracter indirect, pe termen scurt, reversibil şi redus 
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ca şi complexitate şi extindere, datorit  faptului c  pe durata execu iei lucr rilor sursele 

poten iale de poluare a apelor de suprafa  şi a apelor subterane apar doar în situa ii 

excep ionale, de nefunc ionare corespunz toare a utilajelor sau de gestionare 

necorespunz toare a materiiilor prime utilizate la realizarea proiectului. Impactul poten ial 

generat pe parcursul execu iei lucr rilor este unul cu o probabilitate sc zut  de 

producere.  

În perioada de func ionare a proiectului, un poten ial impact negativ este asociat 

fluctua iilor resurselor de ap  subteran , datorate factorilor climatici sau exploat rii 

excesive, care pot afecta consumatorii din aval şi ecosistemele acvatice. Modificarea 

nivelului apei subterane poate avea consecin e asupra biotopului, asupra zonelor umede, 

precum şi activit ilor din agricultur  şi piscicultur . Totuşi, trebuie precizat faptul c  

fluctua iile nivelului freatic sunt direct şi profund influen ate de factorul climatic şi este dificil 

de apreciat în ce m sur  acestea se datoreaz  unor investi ii precum cele propuse prin 

proiect. De asemenea un impact poten ial negativ pe durata func ion rii investi iilor 

propuse prin proiect se datoreaz  eventualelor situa ii de avarie pe traseul conductelor de 

canalizare sau la func ionarea sta iilor de epurare a apelor uzate.  

Pe termen lung, îns , în perioada de func ionare a obiectivelor din proiect, se poate 

afirma faptul c  impactul asociat proiectului este unul direct pozitiv, cu mare extindere şi 

cu probabilitate ridicat  de producere, datorat unei gestion ri eficiente a resursei de ap  şi 

unui management corespunz tor al apelor uzate. Magnitudinea impactului pozitiv este 

direct propor ional  cu m rimea zonei de investi ie cuantificat  de popula ia care va 

beneficia în urma implement rii proiectului propus.  

 

D.1.3.1. Surse de poluare a apei în etapa de realizare a investi iei 

În faza de realizare a investi iei sursele de poluare a apelor de suprafa  şi a celor 

subterane pot fi urm toarele: 

 depozitarea necorespunz toare a materiilor prime utilizate în implementarea 

investi iei;  

 scurgeri de uleiuri şi carburan i de la func ionarea utilajelor; 
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 depozitarea necorespunz toare a deşeurilor tehnologice (deşeuri metalice, folie de 

polietilen , conducte de PVC, conducte de PEHD) care pot contamina factorul de 

mediu ap  şi pot modifica propriet ile fizico–chimice ale componentei hidrice; 

 amplasarea necorespunz toare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul 

organiz rii de antier; 

 modific ri locale ale condi iilor de drenare, din cauza realiz rii construc iilor sau a 

opera iilor de instalare a conductelor. 

Se poate observa c , în marea lor majoritate, sursele de poluare a factorului de 

mediu ap  în etapa de realizare a investi iei au un caracter accidental, astfel încât 

ocuren a unei forme de impact asociat  acestor surse este probabil  numai în situa ii 

excep ionale, de avarie (de defectare a utilajelor sau de gestionare necorespunz toare a 

materialelor şi a deşeurilor pe amplasamentele organiz rilor de şantier şi la frontul de 

lucru). 

Pe durata realiz rii investi iilor propuse prin proiect nu se vor utiliza instala ii de 

epurare sau preepurare a apelor uzate, acestea nefiind necesare. Realizarea sau 

îmbun t irea unor instala ii de epurare a apelor uzate reprezint  obiective în sine ale 

proiectului propus. În acest sens, va fi m rit  capacitatea sta iei de epurare a apelor uzate 

existent  în comuna S rm şag, jude ul S laj, iar în jude ul Cluj va fi realizat  o nou  sta ie 

de epurare a apelor uzate în comuna Sic. Totodat , vor fi introduse facilit i pentru 

tratarea n molului rezultat de la tratarea apelor uzate la nivelul sta iilor de epurare 

existente în Cluj-Napoca, Huedin, Jibou, Cehu Silvaniei şi Şimleu Silvaniei, dar şi 

realizarea treptei de epurare ter iar  a apelor uzate la Cehu Silvaniei şi la Huedin. 

D.1.3.2. Surse de poluare a apei în etapa de func ionare a investi iei 

În faza de func ionare a investi iei sursele de poluare a apelor de suprafa  şi a 

celor subterane pot fi reprezentate de urm toarele: 

 avarii ale conductelor de canalizare care pot permite scurgeri ale apelor uzate şi 

contaminarea apelor de suprafa  sau a celor subterane; 

 situa iile de avarie la sta iile de epurare a apelor uzate care pot împiedica epurarea 

apelor la randamentul şi la parametrii de evacuare reglementa i. 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 3
90

 

 modific ri calitative şi cantitative prognozate la nivelul receptorului natural 

determinate de preluarea apelor uzate epurate de la SEAU. Aspectele avute în 

vedere se refer  la: 

 sarcin  hidraulic  suplimentar ; 

 reducerea înc rc rilor (kg/zi, tone/an) şi a concentra iilor (mg/l) de poluan i 

considerând parametrii calitativi specifici ai apelor uzate epurate şi evacuate în 

receptor (corespunz tor cerin elor de epurare a apelor uzate urbane). 

Pentru situațiile enumerate anterior, operatorul v  realiza i implementa, dac  acest 

lucru se impune, planuri de intervenție pentru remedierea avariilor, astfel încât impactul 

asupra componentelor mediului s  fie minim. Instala iile nou propuse la sta iile de epurare 

a apelor uzate sunt dotate cu control automatizat, prin urmare disfunc ionalit ile ap rute 

pe parcursul procesului de epurare sunt semnalate la momentul producerii lor. 

Dimensionarea tuturor instala iilor de epurare este realizat  de aşa manier , încât s  

permit  gestionarea unor probleme de proces, astfel încât randamentul epur rii apelor 

uzate şi al trat rii n molului rezultat de la epurare s  nu fie afectate. 

D.1.4 M suri de protec ie împotriva polu rii apei 

În cele ce urmeaz  sunt prezentate m surile de protec ie propuse împotriva polu rii 

factorului de mediu ap , atât pe durata realiz rii investi iilor propuse prin proiect, cât şi în 

perioada de func ionare a obiectivelor proiectului propus. Se va observa faptul c , în cea 

mai mare parte, m surile propuse au un caracter preventiv, iar adoptarea acestora pe 

parcursul execu iei lucr rilor şi mai apoi în faza de func ionare, va determina evitarea 

apari iei unor forme de impact asupra apei. 

D.1.4.1 M suri de protec ie în etapa de realizare a investi iei 
În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu ap  în 

perioada de realizare a investi iei vor fi luate urm toarele m suri: 

 verificarea periodic  a st rii de func ionare a utilajelor în vederea evit rii 

eventualelor disfunc ionalit i; 

 gestionarea corespunz toare a materiilor prime, respectarea arealelor de 

depozitare (depozitarea în aer liber, în spa ii închise), în func ie de starea fizic  a 

materialelor folosite şi de poten ialul impact asupra mediului;   
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 amenajarea platformelor/spa iilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri 

menajere, deşeuri metalice, folie de polietilen , tuburi de PVC, conducte de PEHD), 

astfel încât s  fie evitat contactul cu componenta hidric ; 

 executarea şan urilor de pozare a conductelor de transport ap  se va face 

deasupra nivelului freatic; 

 lucr rile de excavare nu se vor executata în condi ii meteorologice extreme (ploaie, 

vânt puternic); 

 în vederea prevenirii form rii de praf în zonele de lucru se va utiliza ap  netratat  

pentru stropirea zonelor de lucru; 

 între inerea şi men inerea într-o stare curat  şi permanent func ional  a 

containerelor sanitare. 

D.1.4.2 M suri de protec ie în etapa de func ionare a investi iei 
În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu ap  în 

perioada de func ionare a investi iei vor fi luate urm toarele m suri: 

 interven ia rapid  şi remedierea urgent  a situa iilor de avarie a conductelor de 

transport şi de distribu ie a apei potabile şi a conductelor de transport al apelor 

uzate;   

 monitorizarea periodic  a st rii de func ionare a instala iilor cu care sunt dotate 

sta iile de epurare a apelor uzate, astfel încât s  fie asigurat  func ionarea optim  a 

acestora; 

 remedierea urgent  a eventualelor disfunc ii ale instala iilor de epurare a apelor 

uzate; 

 evacuarea apelor epurate în emisar numai dup  verificarea conformit ii 

parametrilor fizici şi chimici cu cerin ele impuse prin autoriza ia de gospod rire a 

apelor şi autoriza ia de mediu ob inute; 

 inspec ii periodice ale re elei de canalizare pentru detectarea în timp util a 

disfunc ionalit ilor şi adoptarea m surilor necesare pentru remediere; 

 respectarea prevederilor Regulamentului serviciului de alimentare cu ap  şi 

canalizare al CASSA, întocmit în baza Regulamentului-cadru la nivel na ional 

elaborat de ANRSC. 
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D.2    AERUL  

În cadrul prezentului capitol sunt eviden iate elementele privind starea ini ial  a 

factorului de mediu aer pe amplasamentul vizat de proiectul propus, sursele de impact şi 

impactul prognozat asupra factorului de mediu aer, precum şi m surile de prevenire şi 

diminuare a impactului propuse. 

D.2.1 Condi ii meteorologice pe amplasament  

Teritoriul judetului Cluj se incadreaza in sectorul cu clima continental-moderata, 

partea sa de Vest facand parte din tinutul climatic al muntilor cu altitudini medii, acoperiti 

cu paduri, iar partea de Est din tinutul climatic al Podisului Transilvaniei. Pe fondul 

trasaturilor de ansamblu se diferentiaza pe latura de Est a Carpatilor Apuseni, nuanta 

topoclimatica de versanti adapostiti, cu frecvente efecte fohnale determinate de circulatia 

maselor dinspre V.  

Regimul climatic general - Particularitatile climatice generale conditionate de 

pozitia in latitudine a judetului li se interfereaza o serie de nuante locale determinate de 

etajarea climatica. Caracteristicile maselor de aer care acopera regiunea genereaza un 

regim termic moderat, umezeala aerului relativ mare, nebulozitate accentuata si precipitatii 

atmosferice bogate. Iernile sunt moderat de reci si umede, verile relativ calduroase, cu ploi 

frecvente.  

Radiatia solara globala - Aceasta insumeaza valori medii anuale de 110-115 

kcal/cmp/an.  

Circulatia generala a atmosferei - Frecventa in tot timpul anului a advectiei 

maselor de aer umed insotita de o activitate frontal pronuntata. Procesele atmosferice se 

desfasoara cu o intensitate accentuata pe versantii culmilor montane si submontane 

expusi spre V, NV si SV. 

Temperatura aerului - De la N la S regimul temperaturii prezinta deosebiri mici, 

acestea fiind mai nuantate in directia E-V ca urmare a cresterii altitudinii reliefului. Mediile 

anuale variaza de la mai putin de 2 °C pana la peste 8 ° C, dar cea mai mare parte a 

teritoriului, exceptia compartimentului de la V si SV prezinta temperature mai mari de 6 °C. 

In partea de SE a judetului in aria depresionara Turda-Campia Turzii, valoarea medie 

anuala atinge 8,5° C (Turda 8,4°C, Campia Turzii 8,6°C). Mediile lunii iulie se incadreaza 
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intre 10 °C si 19 °C. Peste 70% din teritoriul judetului are valoarea termica medie in iulie 

intre 16 °C si 19 ° C.Mediile lunii ianuarie prezinta valori cuprinse intre -4° C si -8°C. 

Inversiunile termice care se produc in culoarele de vale si in depresiuni determina 

scaderea mediei lunare cu 0,5-1,0 °C, comparativ cu regiunea colinara. Maxima absoluta 

inregistrata la Campia Turzii la 16 aug 1931 a urcat pana la 39 ° C, iar minima absoluta a 

coborat pana la -35,2 °C la Dej la 18 ianuarie 1963. In functie de valorile inregistrate, 

amplitudine absoluta este sub 70°C in zona de munte si peste 71° C in extremitatea de SE 

a judetului. Numarul mediu anual al zilelor cu inghet totalizeaza 140-180 in zona de 

munte, 130-140 in zona premontana, 120-130 in Podisul Somesan si Campia 

Transilvaniei, reducandu-se la 100-120 in aria depresionara Turda-Campia Turzii.  

Precipitatiile atmosferice. Cantitatile medii anuale se incadreaza intre 700 s 1400 

mm. Cantitatile mai mari de 1000 mm se grupeaza in partea muntoasa dinspre SV. Cele 

mai mici cantitati de precipitatii cad in jumatatea de Est a judetului unde in putine locuri 

depasesc 700 mm anual. In anii cu activitate ciclonica intensa cantitatile de precipitatii au 

ajuns la cca 1600 mm, in partea inalta a Carpatilor Apuseni, in schimb in anii in care a 

predominat regimul anticiclonic cantitatile de precipitatii nu au depasit in sectorul de munte 

600-650 mm. Cantitatile medii ale lunii iulie descresc dinspre SV catre E si NE de la 140 

mm la 75 mm, cea mai mare parte a teritoriului judetului beneficiind de cantitati cuprinse 

intre 80 si 110 mm. Cantitatile medii ale lunii ianuarie sunt cuprinse intre 30 si 100 mm; 

este o luna saraca in precipitatii mai ales in jumatatea de Est a judetului. Cantitatile 

maxime cazute in 24 de ore au inregistrat valori apreciabile de 120 mm la Turda la 29 mai 

1926; 92,6 mm la Huedin la 18 ian 1923. Stratul de zapada.-Prima zapada cade in zona 

de munte intre 1 si 30 octombrie, iar pe intinsul campiei transilvanene in ultima decada a 

lunii noiembrie. Fenomenul de ninsoare se inregistreaza intre 40-80 zile pe an in 

perimetrul montan si intre 25 si 35 zile pe an in Podisul Somesan si Campia Transilvaniei. 

Stratul de zapada este prezent intre 90 si 160 de zile pe munte, 60-80 zile pe dealuri si 

numai 40-60 zile in vaile largi. Grosimea maxima a stratului de zapada depaseste frecvent 

300 cm pe munte de unde scade pana la 50-60 cm in sectorul de podis.  

Vanturile -  Este specifica circulatia zonala de la Vest, la care se adauga influenta 

configuratiei si orientarii principalelor forme de relief ( culmi muntoase, dealuri de podis, 

culoare de vai). Cea mai mare frecventa anuala la Cluj Napoca o au vanturile dinspre NV 

12,8 % si V(10,4%) in aria depresionara Turda-Campia Turzii. In zona montana inalta 
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frecventa cea mai mare o prezinta vanturile dinspre V (30%) si SV (20%). Valorile medii 

ale vitezei vantului se inregistreaza pe directiile dominante. Acestea sunt la Cluj Napoca 

de 4,3 m/s pe directia NV si 3,8 m/s pe directia V. In perioada calda a anului sunt 

frecvente brizele montane, depresionare, in lungul unor culoare de vai.  

Teritoriul judetului Salaj apartine in proportie de 80% sectorului cu clima 

continental-moderata (tinutul cu clima de dealuri ) si in proportie de 20 % sectorului cu 

clima de de munte (tinutul climatic al muntilor mijlocii). 

Regimul climatic general. Se deosebeste de la un sector la altul ca urmare a 

diferentierilor altitudinale ale reliefului. In tinutul cu clima de dealuri verile sunt calde cu 

precipitatii destul de bogate, iar iernile reci si umede, cu ninsori frecvente, viscole rare si 

perioade de incalzire care intrerup continuitatea stratului de zapada atat in timp cat si in 

spatiu. In sectorul cu clima de munte verile sunt ceva mai racoroase si mai umede, iar 

iernile mai friguroase cu strat de zapada mai gros si mai stabil.  

Radiatia solara globala – are valori cuprinse intre 117,5 kcal/cmxan in sectorul de 

dealuri si 115kcal/cmxan in sectorul cu clima de munte din SV judetului.   

Circulatia  generala a atmosferei - se caracterizeaza printr-o frecventa 

accentuata a adevectiilor de aer temperat–oceanic din V si NV (mai ales in semestru 

cald), prin patrunderi frecvente ale aerului artic din N ( cu precadere iarna), prin invazii 

destul de dese ale aerului in timpul iernii, ale aerului temperat continental din NE si E, prin 

advectii de aer tropical maritime din SV si S si prin patrunderi extreme de rare ale aerului 

tropical-continental din SE si S.  

Temperatura aerului inregistreaza diferentieri de la un loc la altul din cauza 

varietatii formelor de relief si deosebirilor altitudinale ale acestora. Mediile anuale sunt mai 

ridicate pe vaile tinutului cu clima de dealuri (9,6°C la Zalau ) si mai coborate pe varfurile 

si culmile cele mai inalte ale muntilor (sub 6,0°C). Mediile lunii celei mai calde iulie sunt de 

asemenea mai mari in tinutul deluros (20 ° C la Zalau ) si mai mici in sectorul montan ( cca 

15 °C). Mediile lunii celei mai reci ianuarie inregistreaza valori de -2,4 °C la Zalau si valori 

sub -4,5 °C pe culmile cele mai inalte din sectorul cu clima de munte. Maximele absolute 

au atins 38 ° C la Zalau (16 aug 1952 ), 37°C la Simleul Silvaniei (29 iulie 1936), 36,8°C la 

Hida ( 16 august 1962 ) si cca 30-32 °C pe culmile cele mai inalte din sectorul montan. 

Minimele absolute au fost mai putin excesive, ele atingand numai -29,5°C la Purcaret (28 

ian 1954), -27,2 °C la Hida ( 4 februarie 1950), -25,4 ° C la Simleul Silvaniei ( 17ian 1940) 
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, -23,5°C la Zalau (28 ianuarie 1954) si in jur de -30°C pe culmile cele mai inalte din 

sectorul cu clima de munte. Numarul mediu anual al zilelor de inghet creste de la 120-130 

in tinutul cu clima de dealuri la cca 150-160 in tinutul cu clima de munte. Precipitatiile 

atmosferice-au o disributie teritoriala puternic diferentiata ca urmare a desosebirilor de 

relief. Cantitati medii anuale inregistreaza diferente de aproape 100 mm chiar in cadrul 

tinutului deluros :724 mm la Cehiu Silvaniei , 705, 3 mm la Zalau, 678 mm la Jibou si 630 

mm la Simleul Silvaniei. In sectorul cu clima de munte cantitatile medii anuale depasesc 

1000 mm. Cantitatile medii lunare cele mai mari cad in iunie (97,8 mm la Zalau, 91,3 mm 

la Jibou, 81,4 mm la Simleul Sillvaniei si peste 140 mm pe culmile cele mai inalte ale 

muntilor  din judet ) sau in iulie (83,4 mm la Cehu Silvaniei). Cantitatile medii lunare cele 

mai mici cad in februarie pe tot cuprinsul tinutului deluros (35,2 mm la Zalau, 34,9 mm la 

Cehu Silvaniei , 29,7 mm la Jibou si 25,8 mm la Simleul Silvaniei) si in septembrie si 

noiembrie pe culmile montane din SV (cca 65 mm). Cantitatile maxime cazute in 24 ore au 

totalizat 120 mm la Zalau (29 iulie 1913), 82 mm la Simleul Silvaniei (4 septembrie 1912), 

67,5 mm la Cehu Silvaniei (24 mai 1951) si cca 100 mm la inaltimile cele mai mari ale 

muntilor. Stratul de zapada Are stabilitate si grosimi din ce mai mari pe masura cresterii 

altitudinii reliefului. Durata medie anuala creste de la cca 60 zile in tinutul de dealuri la 

peste 100 zile in cel de munte. Grosimile medii decadale ating valori maxime de 10-15 cm 

in partea joasa a judetului si de 30-40 cm in cea inalta.  

Vanturile - Sunt puternic influentate de relief atat in privinta directiei cat si a vitezei. 

Frecventele medii anuale inregistrate la Zalau pun in evident predominarea vanturilor de 

SE (16,1 %), SV (10,5%) si NV (9,2%) urmate de cele din V (8%) si S (7,9%). Pe culmile 

montane din SV predomina vanturile din sectorul vestic. Frecventa medie anuala a 

calmului inregistreaza valori de 42,8 % la Zalau si de 10-15% pe culmile muntilor.   

 

D.2.2 Scurt  caracterizare a surselor de poluare existente în zon  

Avand in vedere arealul destul de mare in care se vor desfasura lucrarile de 

constructie la infrastructura de alimentare cu apa si apa uzata si ca partea de retele se vor 

desfasura in general pe traseul drumurilor existente, potentiala poluare a factorului de 

mediu aer pe perioada desfasurarii lucrarilor se va suprapune peste un fond de poluare 
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dat in general de emisii atmosferice liniare generate de traficul auto, dar si de emisiile 

punctiforme generate de dezvoltarea unor activitati industriale in cele doua judete.  

Sursele de poluare existente in zona de desfasurare a proiectului: 

 traficul auto;  

 poluarea industriala din cele doua municipii care se resimt in poluarea de fond de 

pe amplasament. 

Pentru judetul Salaj calitatea aeruului este monitorizata prin masuratori continue la 

statia automata, amplasata in municipiul Zalau, str Meteorologiei nr 93, acesta statie 

facand parte din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului. Poluantii urmariti si 

numarul determinarilor efectuate sunt urmatorii: 

 CO-nr determinari de 7807 medii orare; 

 PM10 automat-nr determinari de 3753 medii orare.  

 PM 10 gravimetric nr determinari de 283 medii zilnice.  

De asemenea in anul 2014 s-a monitorizat calitatea aerului ambiental in judet prin 

masuratori de 24 ore, in punct fix amplasat la sediul APM Salaj. Rezultatele acestor 

determinari sunt : 

Tabel 28. Caracteristici ale corpurilor de ap  din regiunea studiat  

Localitate 
Punct de 

prelevare 

Tip 

poluant 

Numar 

determinari 

Concentratia (mg/mc) Frecventa 

depasirii 

VL sau 

CMA (%) 

Maxima 

zilnica 

Medie 

anuala 

Zalau APM 

SO 2 195 196 0,0006 0,0001 

NO2 195 196 0,0344 0,0175 

NH3 195 196 0,0343 0,0129 

  

Dioxidul  de azot  

In anul 2014 monitorizarea dioxidului de azot s-a realizat doar prin masuratori de 24 

ore, valorile medii zilnice nu au inregistrat depasiri ale CMA (0,1 mg/mc) conform STAS 

12574/1987.  

Dioxidul de sulf  
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Monitorizarea dioxidului de sulf in 2014 s-a realizat doar prin masuratori de 24 ore, 

valorile medii zilnice de dioxid de sulf s-au incadrat sub concentratia maxima admisibila 

CMA de 0,25 mg/mc conform STAS 12574/1987.  

Pulberi in suspensie  

In cazul masuratorilor automate s-au inregistrat 6 depasiri ale valorilor limita zilnice 

stabilite de Legea 104/2011 (50µg/mc, valoare ce nu trebuie depasita de mai mult de 35 

ori intr-un an calendaristic). Aceste valori au fost inregistrate in lunile ianuarie si februarie, 

fiind datorate emisiilor produse de centralele termice rezidentiale alimentate cu combustibil 

solid. Captura de date a fost insuficienta (mai mica de 75%) pentru a calcula media 

anuala.  

In urma determinarilor gravimetrice s-au inregistrat  6 depasiri ale valorilor limita 

zilnice stabilite de Legea 104/2011 (50µg/mc); ca si in cazul masuratorilor automate, 

aceste depasiri au aparut in lunile ianuarie si februarie datorita emisiilor produse de 

centralele termice ale locuintelor din zona. Media anuala inregistrata a fost de 22,71 

µg/mc sub valoarea limita de 40 µg/mc.  

Metale grele  

Cantitatea cea mai importanta de emisii de metale grele provine din metalurgie, 

siderurgie si trafic. Valorile medii anuale ale concentratiilor de metale grele din probele de 

pulberi sedimentabile in anul 2014 sunt prezentate in tabelul urmator: 

 

Tabel 29. Caracteristici ale corpurilor de ap  din regiunea studiat  

Punct de 

colectare 

Concentratia medie anuala 

Pb Cd Cr Ni 

APM Salaj 0,1231 0,0053 0,1310 0,1700 

Statia Meteo 

Zalau 
0,0548 0,0091 0,99185 0,6776 

Zalau -22 

Decembrie 
0,2840 0,000 0,1963 0,3864 

Zalau Cartier 

Stadion 
0,0194 0,000 0,1988 0,1373 

Zalau Cartier 0,7737 0,0162 0,4014 0,4806 
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Punct de 

colectare 

Concentratia medie anuala 

Pb Cd Cr Ni 

Sarmas 

 

Monoxidul de carbon  

In judetul Salaj monoxidul de carbon a fost determinat prin masuratori continue la 

statia de monitorizare a calitatii aerului. Valorile inregistrate nu depasesc valoarea limita 

pentru protectia umana stabilita de Legea 104/2011 (10 µg/mc). Valoarea medie anuala 

pentru CO a fost de 0,1 mg/mc.  

Amoniac  

In judetul Salaj in anul 2014, monitorizarea amoniacului s-a realizat prin masuratori 

de 24 ore in punct fix amplasat in municipiul Zalau, la sediul APM Salaj, neinregistrandu-

se depasiri ale concentratiei maxime admisibile (0,1 mg/mc), conform STAS 12574/1987.  

 

Judetul Cluj  

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj a monitorizat calitatea aerului din jude ul Cluj 

în anul 2014, atât prin intermediul analizelor efectuate cu ajutorul aparaturii din dotarea 

laboratorului de analize fizico-chimice, cât şi prin intermediul sta iilor automate de 

monitorizare a calit ii aerului amplasate în cele 5 puncte de prelevare din jude .   

 Monitorizarea calit ii aerului din jude ul Cluj s-a realizat şi prin intermediul 

determin rilor efectuate de c tre laboratoarele celor mai importan i agen i economici 

poluatori. 

Indicatorii monitoriza i la sta iile automate de monitorizare a calit ii aerului difer  

în func ie de tipul sta iei şi sunt prezenta i în tabelul urm tor: 

 

Tabel 30.  Prezentarea sta iilor automate de monitorizare a calit ii aerului din 

jude ul Cluj 

Oraş Adres  
Cod 

sta ie 
Tip sta ie Indicatori analiza i 

Cluj-Napoca Str. Aurel Vlaicu (în 

fa a blocului 5B, 

CJ-1 trafic dioxid de sulf (SO2), oxizi de 

azot (NOx), monoxid de carbon 
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Oraş Adres  
Cod 

sta ie 
Tip sta ie Indicatori analiza i 

lâng  OMV) cod 

poştal 400690 

(CO),  compuşi organici volatili 

(COV) şi pulberi în suspensie 

(PM10) 

Cluj-Napoca Str. Constan a nr.6, 

cod poştal 400158 

CJ-2 urban dioxid de sulf (SO2), oxizi de 

azot (NOx), compuşi organici 

volatili (COV), pulberi în 

suspensie (PM2,5) şi parametrii 

meteo (direc ia şi viteza 

vântului, presiune, temperatur , 

radia ie solar , umiditate 

relativ , precipita ii) 

Cluj-Napoca Bdul 1 Decembrie 

1918, cod poştal 

400699 

CJ-3 suburban dioxid de sulf (SO2), oxizi de 

azot (NOx), monoxid de carbon 

(CO), ozon (O3), şi pulberi în 

suspensie (PM10) 

Cluj-Napoca Str. Dâmboviței, cod 

poştal 400584 

CJ-4 industrial dioxid de sulf (SO2), oxizi de 

azot (NOx), ozon (O3), pulberi 

în suspensie (PM10) şi 

parametrii meteo (direc ia şi 

viteza vântului, presiune, 

temperatur , radia ia solar , 

precipita ii 

Dej Intersecția str. 21 

Decembrie, colț cu 

str.Vasile Alecsandri 

(în fața imobilului cu 

nr.2) 

CJ-5 urban dioxid de sulf (SO2), oxizi de 

azot (NOx), monoxid de carbon 

(CO), ozon (O3), compusi 

organici volatili (COV) şi pulberi 

în suspensie (PM10) 

 

Pulberile in suspensie PM 10  
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În anul 2014, pulberile în suspensie, PM10 au fost determinate prin metoda 

gravimetric  la dou  sta ii de monitorizare a calit ii aerului şi anume CJ-1 de tip trafic şi 

CJ-3 de tip suburban, iar prin metoda nefelometric  (automat ) la sta ia CJ-4 de tip 

industrial. Concentra iile medii zilnice ale pulberilor în suspensie PM10, din anul 2014, sunt 

prezentate în figura urm toare: 

0.0

10.0

20.0

30.0
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70.0

CJ-1 - grav. CJ-3 - grav. CJ-4 - nef. VL zilnic

Concentraţiile zilnice  de PM10 determinate în anul 2014

 

Figura 74.  Concentra iile zilnice de pulberi în suspensie PM10, determinate în anul 

2014 la sta iile automate de monitorizare a calit ii aerului 
Metoda de referin  pentru prelevarea şi m surarea concentra iei de PM10 este 

cea prev zut  în standardul SR EN 12341 „Calitatea aerului. Determinarea frac iei PM10 

de materii sub form  de pulberi în suspensie””. Metoda de referin  şi proceduri de 

încercare în teren pentru demonstrarea echivalen ei cu metoda de m surare de referin .  

În urma m sur rilor efectuate în anul 2014, s-au înregistrat valori medii lunare ale 

PM10 cuprinse între: 12,30 – 38,56µg/mc. În figura urm toare este prezentat nivelul 

concentra iilor medii anuale pentru anul 2014, la sta iile automate de monitorizare a 

calit ii aerului care m soar  pulberi în suspensie PM10. 
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Figura 75.  Concentra iile medii anuale de PM10 determinate în    

municipiul Cluj - Napoca, în anul 2014 

 

Pulberile in suspensie PM 2,5  

Pulberile în suspensie PM2,5 – reprezint  pulberile în suspensie care trec printr-un 

orificiu de selectare cu un randament de separare de 50% pentru un diametru aerodinamic 

de 2,5 µm.  

Conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjur tor care transpune 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjur tor şi un aer curat pentru Europa, num rul minim de puncte de 

prelevare necesare pentru m sur torile în puncte fixe efectuate în scopul evalu rii 

atingerii obiectivului de reducere a expunerii la PM2,5 pentru protejarea s n t ii umane 

este de un punct de prelevare la fiecare milion de locuitori în aglomer rile şi zonele urbane 

suplimentare cu o popula ie mai mare de 100 000 de locuitori.  

Pulberile în suspensie cu diametrul de 2,5 micrometri denumite generic PM2,5 au un 

impact negativ semnificativ asupra s n t ii umane. Nu a fost identificat un prag-limit  sub 

care PM 2,5 nu ar prezenta niciun risc.  

În jude ul Cluj, pulberile în suspensie cu frac iunea PM2,5 au fost determinate la 

sta ia urban , situat  în incinta liceului teoretic Nicolae B lcescu, din municipiul Cluj-

Napoca. 

Valoarea medie anual  înregistrat  pentru acest indicator este de 20,28 µg/m3, la o 

captur  de date de 91,5%. 
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Ozonul  

Ozonul este forma alotropic  a oxigenului, având molecula format  din trei atomi. 

El este generat prin desc rc ri electrice, reac ii fotochimice sau cu radicali liberi. 

Ozonul este de dou  tipuri:  

 stratosferic– gaz care absoarbe radia iile ultraviolete, protejând astfel via a pe 

Terra (90% din cantitatea total  de ozon); 

 troposferic – gaz poluant secundar cu ac iune puternic iritant  (10% din cantitatea 

total  de ozon). 

Ozonul troposferic rezultat în urma procesului de descompunere chimic  a 

moleculelor de oxigen, la nivel respirabil, afecteaz  negativ s n tatea popula iei, 

(afecteaz  aparatul respirator generând: dificultate respiratorie, reducerea func iilor 

pl mânilor şi astm, irit  ochii, provoac  congestii nazale, reduce rezisten a la infec ii etc.) 

mai ales în aglomer rile urbane.  

Ozonul are densitatea de 1,66 ori mai mare decât aerul din aceast  cauz  se 

men ine aproape de sol, el are implica ii grave şi asupra productivit ii plantelor, prin 

afectarea mecanismului de fotosintez , de formare a frunzelor şi de dezvoltare a plantelor, 

fiind apreciat ca unul din cei mai agresivi poluan i.  

Ca surse generatoare de ozon troposferic amintim: 

 arderea combustibililor fosili: c rbune, produse petroliere, în surse fixe şi mobile 

(trafic); 

 depozitarea şi distribu ia benzinei;  

 utilizarea solven ilor organici; 

 procesele de compostare a deseurilor menajere şi industriale. 

 Cantitatea de ozon troposferic este foarte variabil  în timp şi spa iu, ştiut fiind faptul 

c  precursorii sunt transporta i la distan e mari de surs . Din aceste considerente ozonul 

este foarte greu de urm rit, fiind necesar  în mod deosebit şi monitorizarea precursorilor 

s i: oxizi de azot, metan, compuşi organici volatili. Nocivitatea compuşilor organici volatili 

este pus  în eviden  prin concentra ia mai mare sau mai mic  de ozon troposferic.  

Ca surse generatoare de precursori ai ozonului pot fi luate în considerare aceleasi 

surse ca si în cazul ozonului troposferic.  
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M sur rile de ozon s-au efectuat în anul 2014 la sta ia automat  de monitorizare a 

calit ii aerului CJ-4 de tip industrial, din Cluj-Napoca. Valorile maxime a mediilor de  8 

ore, lunare sunt prezentate în figura urm toare: 

 

 

Figura 76.  Concentra iile medii lunare ale ozonului, pentru anul 2014 raportate la valorile 

maxime a mediilor mobile de 8 ore 

 Dioxidul de sulf  

Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz incolor, am rui, neinflamabil, cu un miros 

p trunz tor care irit  ochii şi c ile respiratorii.  

Metoda de referin  pentru m surarea dioxidului de sulf este cea prevazut  în 

standardul SR EN 14212  Calitatea aerului înconjur tor. Metoda standardizat  pentru 

m surarea concentra iei de dioxid de sulf prin fluorescen  în ultraviolet. 

Dioxidul de sulf s-a m surat în anul 2014 la sta ia automat  de monitorizare a 

calit ii aerului CJ-4 de tip industrial. Valorile m surate în anul 2014 se situeaz  mult sub 

valoarea limit . Nu s-au înregistrat dep şiri ale valorilor limit  sau ale pragului de alert .  

Datele înregistrate în anul 2014 sunt prezentate în figura urm toare: 
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Figura 77. Concentra iile medii lunare ale SO2, în anul 2014 

 

Monoxidul de carbon  

Metoda de referin  pentru m surarea monoxidului de carbon este cea prev zut  

în standardul SR EN 14626 „Calitatea aerului înconjur tor. Metoda standardizat  pentru 

m surarea concentra iei de monoxid de carbon prin spectroscopie în infrarosu 

nedispersiv.” 

În anul 2014 s-a monitorizat concentra ia monoxidului de carbon la sta iile automate 

de monitorizare a calit ii aerului CJ-3 de tip suburban din Cluj-Napoca şi CJ-5 de tip 

urban din Dej. Valorile maxime a mediilor pe 8 ore înregistrate au fost de 1,8 mg/m3 la 

sta ia CJ-3 şi 2,9 mg/m3 la sta ia CJ-5, date prezentate în figura urm toare: 
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Figura 78. Concentra iile medii anuale ale CO, în anul 2014  

înregistrate la sta iile automate de monitorizare a calit ii aerului 

 

În anul 2014, nu s-au f cut determin ri pentru dioxidul de azot (NO2), benzen, 

plumb, cadmiu, nichel şi arsen deoarece echipamentele din sta iile automate de 

monitorizare a calit ii aerului şi laborator au fost defecte.  

Depasiri ale valorilor limita si valorilor tinta privind calitatea aerului 

inconjurator in zonele urbane.  

Num rul de dep şiri ale valorii limit  zilnice pentru particulele în suspensii PM10 la 

sta iile automate de monitorizare a calit ii aerului din jude ul Cluj, în anul 2014 sunt 

prezentate în figura urm toare: 

În anul 2014, num rul dep şirilor pentru indicatorul PM10 în aglomerarea Cluj- 

Napoca a fost de 3 dep şiri la sta ia CJ-1 de tip trafic, 6 dep şiri la sta ia de tip suburban 

CJ-3 şi 4 dep şiri la sta ia CJ-4 de tip industrial (metoda nefelometric ).  

În jude ul Cluj, s-au înregistrat dep şiri ale valorii limit  pentru PM10, în special 

datorit : 

 traficului rutier (datorit  consumului de motorin  de la autovehicule); 

 lucr rilor de construc ie; 

 aplic rii materialului antiderapant, în perioada de iarn ; 

 Instala iei Mari de Ardere existent  în jude ul Cluj (IMA- Regia Autonom  de 

Termoficare Cluj-Napoca, cu puterea instalat  > 50 MW); 
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 surselor fixe, datorit  activit ii industriale din jude . 

 

 

Figura 79. Num rul de dep şiri ale valorii limit  zilnice la PM10, raportat la num rul maxim 

de dep şiri permise 

 

Conform Legii 104 /2011, pentru O3 pragul de informare este 180 µg/m3, pragul de 

alert  este 240 µg/m3 (valori medii orare), iar valoarea int  pentru concentra ia maxim  

zilnic  a mediilor pe 8 ore = 120 µg/m3. În anul 2014 nu s-au înregistrat dep şiri ale 

pragului de informare şi ale pragului de alert . S-a înregistrat o dep şire a valorii- int  la 

sta ia CJ-4 din Cluj-Napoca şi 4 dep şiri la sta ia CJ-5 din Dej. Explica ia poate consta în 

faptul c  exist  un flux vertical de ozon, transportat din stratosfer  c tre nivelul solului; 

acest transport este mai intens la sfârşitul iernii şi începutul prim verii. Un alt factor 

favorizant al creşterii concentra iei de ozon atmosferic îl constituie radia ia solar , întrucât 

ozonul se formeaz  în urma unor reac ii fotochimice. 

Num rul de dep şiri ale maximei mediilor pe 8 ore pentru ozon înregistrate la 

sta iile automate de monitorizare a calit ii aerului din jude ul Cluj, în anul 2014 sunt 

prezentate în figura de mai jos. 
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Figura 80.  Num rul de dep şiri ale maximei mediilor pe 8 ore pentru ozon, raportat la 

num rul maxim de dep şiri permise 

Valorile limit  prev zute în Legea 104/2011 pentru dioxid de sulf sunt: 350 μg/m3 

pentru concentra ii medii orare, 125 μg/m3 pentru concentra ii medii zilnice şi 20 μg/m3 

valoare limit  anual . Pragul de alert  orar  pentru SO2 conform Legii 104/2011 este de 

500 μg/m3. În anul 2014 nu s-au înregistrat dep şiri ale valorilor limit . 

Conform Legii 104/2011, valoarea limit  pentru protec ia s n t ii umane a 

monoxidului de carbon este de 10 mg/m3 (maxima zilnic  a mediilor pe 8 ore). Pe 

parcursul anului 2014 nu s-au înregistrat dep şiri ale acestei valori limit . Valoarea 

maxim  a mediilor pe 8 ore (media glisant ) s-a situat între 1,8 mg/m3 şi 2,9 mg/m3, f r  a 

se dep şi valoarea limit . Concentra iile medii anuale s-au situat între 0,26 mg/m3 la sta ia 

CJ-5 şi 0,26 mg/m3 la sta ia CJ-3. 

Indici generali si indici specifici de calitatea aerului pentru judetul Cluj –an 

2014 

 Datele furnizate zilnic de aceste sta iile sunt validate de c tre A.P.M. Cluj şi sunt 

interpretate în baza prevederilor Ordinului nr. 1095/2007 al Ministrului Mediului şi 

Dezvolt rii Durabile, în vederea facilit rii inform rii publicului. Astfel, se determin  indicii 

specifici de calitate a aerului, care reprezint  un sistem de codificare a concentra iilor 

înregistrate pentru fiecare dintre urm torii poluan i monitoriza i: dioxid de sulf, dioxid de 

azot, ozon, monoxid de carbon şi pulberi în suspensie.  
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Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre sta iile automate din cadrul 

re elei na ionale de monitorizare a calit ii aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii 

specifici corespunz tori poluan ilor monitoriza i.  

Indicii generali şi indicii specifici sunt reprezenta i prin numere cuprinse între 1 şi 6, 

c rora le sunt asociate un cod de culori care caracterizeaz  calitatea aerului în zona de 

reprezentativitate a sta iei de monitorizare a calit ii aerului, dup  cum urmeaz :  

 

 

 

Figura 81. Codul de culori asociat indicilor generali 

 

Zilnic, indicii generali pentru fiecare sta ie automat , reprezenta i prin culori, sunt 

cuprinşi într-un buletin informativ cu privire la calitatea aerului în jude ul Cluj. 

Dac  indicii generali au valoarea 5 sau 6, în buletinul pentru informarea publicului 

se precizeaz  şi cauzele care au determinat aceste valori.  

Pe baza indicilor generali zilnici ai fiec rei sta ii, se realizeaz  lunar o informare 

asupra evolu iei calit ii aerului, pentru fiecare sta ie din re eaua local  de monitorizare. 

Evolu ia indicelui general de calitate a aerului, înregistrat  în anul 2014 la cele dou  

sta ii automate, la care s-au m surat cel pu in trei indicatori, conform Ordinului nr. 

1095/2007, este prezentat  în figurile care urmeaz : 
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Figura 82. Evolu ia indicelui general de calitatea aerului,  

la sta ia CJ-4 Str. Dâmbovi ei, din Cluj-Napoca 

 

  

Figura 83. Evolu ia indicelui general de calitatea aerului, 

în municipiul Dej 

 

În cursul anului 2014, indicii generali de calitatea aerului înregistra i pentru fiecare 

sta ie automat  de monitorizare a calit ii aerului, s-au încadrat în domeniul de indici: 1 

(foarte bun) – 5 (r u), în func ie de domeniul de concentra ii în care s-a încadrat fiecare 

indicator m surat. 
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D.2.3 Surse de poluare şi tipuri de poluan i genera i 

Realizarea proiectului reprezint  o surs  de poluare a componentei aer din faza de 

realizarea a investi iei. Sursele de poluare şi efectele acestora nu implic  modific ri 

majore la nivelul calit ii componentei aer, dar datorit  unor polu ri accidentale, acestea 

se pot intensifica şi afecta componenta analizat . Pentru o bun  eviden iere a 

poten ialelor surse de poluare şi a impactului acestora asupra calit ii aerului, se va face 

analiza acestora pentru toate cele 2 etape ale proiectului (construire, func ionare). 

 

D.2.3.1 Surse de poluare a aerului în etapa de realizare a investi iei 

În etapa de realizare a investi iei (infrastructura de apa si apa uzata, constructia 

statiilor de epurare, a platformelor de stocare a namolului, a instalatiei de uscare namol si 

a celei de valorificare energetic a namolului) sursele de impurificare a atmosferei vor fi 

reprezentate de: 

 utilajele folosite pentru realizarea investi iei (pentru excavare, transport, nivelare, 

ridicare, etc) care produc o contaminare a aerului cu pulberi în suspensie, pulberi 

sedimentabile, gaze de ardere (CO, NOx, SO2, NMVOC-uri, CH4, NH3), pe perioada 

de func ionare a acestora;  

 manipularea solului extras din traseul funda iilor si de pe traseul de amplasare a 

infrastructurii de apa si apa uzata, precum si a solului utilizat pentru lucrarile de 

rambleiere poate contamina factorul de mediu aer prin pulberi in suspensie si 

pulberi sedimentabile. 

 

D.2.3.2 Surse de poluare a aerului în etapa de func ionare a investi iei 

În faza de func ionare a investi iei  sursele de contaminare a atmosferei sunt: 

 utilajele care vor func iona pe amplasament in cazul unor interventii la infrastructura 

de apa si apa uzata, determin  o contaminare atmosferic  cu pulberi în suspensie, 

pulberi sedimentabile, gaze de ardere (SOx, COx, NOx. SO2 etc); 

 platforma de stocare temporar  a namolului pe perioada de functionare poate 

contamina factorul de mediu aer prin pulberile in suspensie, pulberi sedimentabile 

si gaze specifice proceselor de fermentare: CH 4, CO 2,H, H2S, mercaptani; 
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 emisiile generate de la instalatia de uscare si valorificare termica a namolului de la 

SEAU Cluj-Napoca judetul Cluj, pot contamina factorul de mediu aer cu pulberi in 

suspensie si poluanti specifici gazelor de ardere. 

Punctul de emisie la linia de uscare a n molului este reprezentat de co ul de 

evacuare a gazelor provenite de la instalația de uscare, a gazelor provenite de la stația de 

recepție a n molurilor i de la silozul tampon de n mol. Gazele sunt purificate i 

dezodorizate înainte de evacuare. Co ul de evacuare va fi realizat din oțel inoxidabil DN 

500, cu diametrul interior 495,3 mm, diametrul exterior 508 mm, grosime izolație termic  

de 50 mm, în lțime complet  cu diametru exterior total aproximativ 610 mm. 

Punctele de emisie ale liniei de valorificare termic  a n molului sunt reprezentate 

de: 

 co ul de evacuare a gazelor arse de la valorificarea termic  a n molurilor, dup  

purificarea lor, realizat din oțel inoxidabil DN 600, cu diametrul interior 596,9 mm, 

diametrul exterior 609,6 mm, grosimea izolației 50 mm, în lțime complet  cu 

diametru exterior astfel încât diametrul exterior total de aproximativ 710 mm; 

 co  de evacuare a gazelor arse, prev zut conform normelor tehnice, care nu 

funcționeaz  decât la o avarie major  care blocheaz  gazele arse, realizat din oțel 

carbon DN 500 pentru temperaturi ridicate (temperatura aproximativ  de 900 ºC) i 

protejat cu vopsele rezistente la temperaturi înalte cu diametru interior 495,3 mm, 

diametru exterior 508 mm, f r  izolație.  

 

D.2.4 Prognozarea polu rii și a impactului asupra aerului 

Prognozarea nivelurilor de poluare a aerului ambiental generate de ansamblul 

surselor aferente obiectivului studiat s-a efectuat prin metoda de analiza 

EEA/EMEP/CORINAIR.  

Pentru prognozarea impactului generat de utilajele care lucreaz  pentru realizarea 

investi iei s-a tinut cont de intensitatea traficului, tipul si viteza mijloacelor de transport, 

precum si de distanta parcursa de mijloacele de transport auto in proximitatea locatiilor. 

Pentru utilaje de transport mai mari de 3,5 tone (autobasculante) şi care 

utilizeaz  combustibil motorina, factorii de emisie sunt urm torii: 
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 Tabel 31. Factori de emisie pentru utilaje de transport mai mari de 3,5 tone  

Cantitatea 

de poluan i 
evacuat  

în 

atmosfer  

NOX CH4 VOC CO N2O CO2 

gr/km 10,9 0,06 2,08 8,71 0,03 800 

gr/kg de 

motorina 
42,7 0,25 8,16 34,2 0,12 3138 

gr/MJ 1,01 0,006 0,19 0,80 0,003 73,9 

 

Cantitatea de particule emis  în urma procesului de combustie a motorinei în timpul 

transportului este dat  de rela ia de mai jos: 

 

Tabel 32. Cantitatea de pulberi emise prin arderea motorinei 

 

De asemenea, în procesul de combustie a motorinei se antreneaz  în atmosfer  

urm toarele metale grele cu factorii de emisie aferen i: 

 

Tabel 33. Factori de emisie pentru metalele grele emise în atmosfer  de la utilajele de 

transport 

Metale 

grele 
Cadmiu Cupru Crom Nichel Seleniu Zinc 

gr/Kg  

motorin  

consumat  

0,01 1,7 0,05 0,07 0,01 1 

  

Cantitatea de pulberi emis  în atmosfer   Particule (PM) 

Gr/kg de motorin  consumat  4,3  
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Pentru utilajele care vor lucra în vederea realizarii investi iei (macara, 

autobetoniere, bulbozer, excavator, înc rc tor frontal etc) şi folosesc combustibil 

motorina, se aplic  urm torii factori de emisie: 

 

Tabel 34. Factori de emisie pentru utilaje de pe amplasament 

Combustibil motorin  NOx NMVOC CH4 CO NH3 N2O PM 

Utilajele industriale 

Gr/kg de motorin  
48,8 7,08 0,17 15,8 0,007 1,3 5,73 

 

Tabel 35. Consumul mediu de motorin  pentru utilajele folosite la realizarea investi iei 

Nr crt Utilaj 
Nr. ore de 

func ionare/an 

Consum 

mediu orar 

de 

motorin  

Consum total 

de motorina 

1 Înc rc tor frontal 2445 39 l/h 95355 

2 Inc rc tor compactor 1850 38 l/h 70300 

3 Compactor 2500 22 l/h 55000 

4 Excavator pe şenile 2550 38 l/h 96900 

Total 317555 

 

Cantitatea anual  maxim  de combustibil utilizat  în realizarea investi iei va fi de 

317555 l/an, în cazul în care utilajele prezentate în tabelul anterior vor func iona pe 

perioada prev zut . Alimentarea cu carburan i a utilajelor, în cazul în care acestea nu se 

pot deplasa la unit ile de distribu ie a produselor petroliere, se va face în incinta 

şantierului, prin transportul şi depozitarea în depozitul de produse petroliere a carburan ilor 

de la nivelul organizarii de santier. În astfel de situa ii, alimentarea utilajelor şi vehiculelor 

se face în mod controlat, pentru a evita scurgerile de carburan i. În mod accidental pot s  

apar  unele scurgeri, care necesit  o remediere imediat  în scopul reducerii impactului 

negativ exercitat asupra componentelor mediului.  

Pentru o eviden iere cât mai vizibil  a tipurilor şi a cantit ii de poluan i evacua i în 

atmosfer , pe perioada realiz rii investi iei, aceştia vor fi detalia i în cadrul urm toarelor 

tabele: 
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Tabel  36. Cantit ile de poluan i emise în atmosfer  în urma desf şur rii activit ii de pe 

amplasament 

Factori de 

emisie 

CORINAIR 

NOx NMVOC CH4 CO NH3 N2O PM 

Utilajele 

industriale 

care 

func ioneaz  
pentru 

realizarea 

investi iei 

48,8 

gr/kg 

7,08 

gr/kg 

0,17 

gr/kg 

15,8 

gr/kg 

0,007 

 gr/kg 

1,3 

gr/kg 

5,73 

gr/kg 

Cantitatea 

de poluant 

emis  în 
atmosfer  la 
un consum 

de 317555 

l/an 

(273097,3 

kg/an) 

13327148 

gr/an 

1933528,8 

gr/an 

46426,54 

gr/an 

4314937,3 

gr/an 

1911,68 

gr/an 

355026,49 

gr/an 

1564847,5 

gr/an 

 

Pentru transportul materialelor utilizate (conducte, nisip, arm turi metalice) de la 

diverşi furnizori, în calcularea cantit ilor de poluan i emişi în atmosfer  se utilizeaz  

urm toarele date: 

Tabel  37. Cantit ile de poluan i emise în atmosfer  în urma desf şur rii activit ii de 

transport 

Factori de 

emisie 

CORINAIR 

NOx NMVOC CH4 CO N2O PM 
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Utilajele 

de 

transport 

42,7 gr /kg 8,16 gr/kg 
0,17 

gr/kg 
34,2 gr/kg 0,12 gr/kg 4,3 gr/kg 

Cantitate 

de poluant 

emis  în 
atmosfer  

la un 

consum 

de 65500 

l/an 

(56330 

kg/an)  

2405291 

gr/an 

 459652,8 

gr/an 

9576,1  

gr/an 

1926486  

gr/an 

6759,6 

gr/an 

242219  

gr/an 

 

 

Tabel  38. Cantit ile de poluan i emise în atmosfer  în urma desf şur rii activit ii de 

transport 

Factori de 

emisie 

conform 

CORINAIR 

Cadmiu Cupru Crom Nichel Seleniu Zinc 

gr/Kg  

motorina 

consumat  

0,01gr/kg 1,7 gr/kg 0,05 gr/kg 0,07gr/kg 0,01 gr/kg 1gr/kg 

Cantitate 

de poluant 

emis  în 

atmosfer  
la un 

consum de 

65500 

 

563,3 

 gr/an 

 

95761 

gr/an 

 

28165 

gr/an 

 

3943,1 

gr/an 

 

   563,3 

gr/an 

 

56330  

gr/an 
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l/an, 56330 

kg/an  

 

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul  cu caracter direct, poten ial 

negativ, pe termen scurt, ireversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu 

probabilitate crescut  de producere. 

In perioada de functionare a investitiei sursele de poluare a factorului mediu aer 

sunt determinate de functionarea statiilor de epurare, de depozitarea temporarara a 

namolului rezultat de la statiile de epurare in  zonele de depozitare, precum si de instalatia 

de uscare si valorificare energetica a namolului.  

In vederea cuantificarii cantitatilor de poluanti emisi pe perioada de functionare a 

investitiei s-au luat in calcul factorii de emisie specifici din EMEP/EEA Emission Inventory 

Guidebook 2013.  

 Pentru functionarea statiilor de epurare factorii de emisie sunt urmatorii: ( table 3-1 

Waste Water Handling)  

 

Tabel  39. Factori de emisie ai sta iilor de epurare a apelor uzate 

Factori de emisie 

conform CORINAIR 
NMVOC NH3 TSP PM10 PM 2,5 

Pb, Cd, 

Hg, As, 

Cr, Cu, Ni, 

Se, Zn 

mg/m3 de apa uzata  15 Nu a fost estimata  

 

 Pentru depozitarea namolurilor de la statiile de epurare in zona de depozitare 

namol se utilizeaza urmatorii factori de emisie: (table 3-1 Other Waste –sludge 

spreading). 

Tabel  40. Factorii de emisie pentru zonele de depozitare a n molului 

Factori de 

emisie 

conform 

CORINAIR 

NH3  NO x NMVOC  SO2  TSP  PM 10  

Pb, Cd, 

Hg, As, 

Cr, Cu, 

Ni, Se, 
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Zn 

gr/kg NH3 

din namol  

50 gr/kg 

NH3 din 

namol  

Nu a fost estimata  

 

 Pentru procesarea namolului in instalatia de uscare si valorificare termica a 

acestuia se utilizeaza urmatorii factori de emisie (table 3-2 Sewage sludge incineration 

din 5.C.1 b) Industrial waste incineration including hazardous waste and sewage) 

 

Tabel  41. Factorii de emisie pentru instalatia de uscare si valorificare termic  a n molului 

Factori de emisie 

conform 

CORINAIR 

Valoare Unitate de masura 

Cantitatea de 

poluanti emisi  la 

capacitatea 

instalatiei de 1,45 

tone/ora 

NOx 2,5 Kg/tona incinerata 3,625 kg/ora 

CO 15,5 Kg/tona incinerata 22,475 kg/ora 

NMVOC 0,84 Kg/tona incinerata 1,218 kg/ora 

SO2 14 Kg/tona incinerata 20,3 kg/ora 

TSP 52 Kg/tona incinerata 75,4 kg/ora 

PM 10 4,1 Kg/tona incinerata 5,945 kg/ora 

PM 2,5 1,1 Kg/tona incinerata 1,595 kg/ora 

BC 3,5 % din PM 2,5 0,055 kg/ora 

Pb 50 g/tona incinerata 72,5  g/ora 

Cd 16 g/tona incinerata 23,2 g/ora 

Hg 2,3 g/tona incinerata 3,33g/ora 

As 4,7 g/tona incinerata 6,81 g/ora 

Cr 14 g/tona incinerata 20,3 g/ora 

Cu 40 g/tona incinerata 58g/ora 

Ni 8 g/tona incinerata 11,6 g/ora 

Se 0,15 g/tona incinerata 0,217 g/ora 
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Factori de emisie 

conform 

CORINAIR 

Valoare Unitate de masura 

Cantitatea de 

poluanti emisi  la 

capacitatea 

instalatiei de 1,45 

tone/ora 

Zn 66 g/tona incinerata 95,7 g/ora 

PCBs 4,5 mg/tonaincinerata 6,52 mg/ora 

Benzo(a) pyrene 0,51 mg/tona incinerata 0,74 mg/ora 

Benzo(b) 

fluoranthene 
0,07 mg/tona incinerata 0,010 mg/ora 

Benzo(k) 

fluoranthene 
0,61 mg/tona incinerata 0,88 mg/tona 

Indeno (1,2,3) 

pyrene 
0,1 mg/tona incinerata 0,145 mg/tona 

HCB 4,7 mg/tona incinerata 6,81 mg/tona 

 

În ceea ce priveşte caracterul impactul asociat acestor surse de poluare, acestea 

este unul  direct, poten ial negativ, pe termen lung,  ireversibil, redus ca şi complexitate şi 

extindere şi cu probabilitate crescut  de producere. 

D.2.5 M suri pentru prevenirea sau reducerea impactului 

  În scopul reducerii efectelor negative rezultate din implementarea şi func ionarea 

proiectului trebuie luate anumite m suri de reducere a impactului şi protec ia componentei 

aer în etapele de realizare a investi iei.  

 

D.2.4.1 M suri propuse în etapa de realizare a investi iei 

În etapa de realizarea a infrastructurii de apa si apa uzata, pe lâng  instala iile de 

re inere a poluan ilor, aferente utilajelor, se va pune accent pe implementarea 

urm toarelor m suri de reducere a impactului negativ exercitat asupra componentei de 

mediu aer: 
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 umectarea cu ap  prin pulverizare a fronturilor de lucru pentru evitarea antren rii 

pulberilor fine de praf; 

 circula ia autovehiculelor pe amplasament se va face cu vitez  redus ; 

 între inerea corespunz toare a motoarelor mijloacelor de transport şi a utilajelor. 

 

D.2.4.2 M suri propuse în etapa de func ionare a investi iei 

În etapa de func ionare a obiectivului se impun urm toarele ac iuni: 

 intretinerea in buna stare de functionare a statiilor de epurare; 

 acoperirea platformei de depozitare a namolului pentru a preintampina 

desprinderea unor particule fine in cazul unor vanturi puternice si pentru reducerea 

mirosurilor generat de astfel de stocari; (Platforma de depozitare namol de la Dej in 

suprafata de 600 mp, este realizata sub forma unei cuve etanse din beton armat, 

acoperite la partea superioara cu o invelitoare metalica autoportanta de tip usor);   

 in cazul unor interventii la infrastructura de apa si apa uzata, materiile utilizate si 

deseurile generate sub forma de pulberi vor fi gestionate adecvat pentru a 

preintampina contaminarea factorului de mediu aer;  

 intretinerea in perfecta stare de functionare a filtrului scruber aferent instalatiei de 

uscare a namolului de la SEAU Cluj-Napoca, judetul Cluj;  

 intretinerea in perfecta stare de functionare a ciclonului de separare suplimentara a 

cenusii de gazele arse si de linistire a acestora, aferent instalatiei de valorificare 

energetica a namolului de la SEAU Cluj-Napoca, jud Cluj;  

 intretinerea in perfecta stare de functionare a instalatiei de purificare a gazelor de la 

SEAU Cluj-Napoca, jud Cluj, inlocuirea filtrelor aferente bateriei de filtrare destinate 

retineri cenusii fine sub forma de praf care este antrenata de gazele arse; instalatia 

de purificare a gazelor este dotata cu un reactor de purificare gaze in care prin 

amestecul reactivilor se neutralizeaza gazele precum si un analizator automat de 

gaze care face o analiza continua a gazelor si comanda dozarea reactivilor in 

functie de nivelul noxelor;  
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 intretinerea in perfecta stare de functionarea a cosului de fum cu inaltime de 12 m 

pentru o evacuarea a gazelor arse de la instalatia de valorificare energetic a 

namolului cat mai eficienta.  

D.3  SOLUL  

În cadrul prezentului capitol sunt eviden iate elementele privind starea ini ial  a 

factorului de mediu sol pe amplasamentul vizat de proiectul propus, sursele de impact şi 

impactul prognozat asupra factorului de mediu sol, precum şi m surile de prevenire şi 

diminuare a impactului propuse. 

D.3.1 Caracteristici generale ale solurilor arealului 

Invelisul de sol din judetul Cluj se caracterizeaza printr-o gama foarte variata de 

tipuri genetice cuprinzand atat soluri de deal si munte, cat si de ,,campie’’. In SE, in 

Campia Transilvaniei domina cernoziomurile si cernoziomurile cambice (levigate) cu 

textura fina, iar in NE acestei unitati de relief, intre cele doua Somesuri, solurile brune 

podzolite si podzolice argiloiluviale, frecvent pseudogleizate; pe versantii inclinati ai vailor 

principale se intalnesc soluri erodate. In regiunea de podis apar soluri brune podzolite si 

soluri brune asociate, pe mari suprafete la N de Somes cu pseudorendzine si soluri negre 

de faneata umeda si pe alocuri cu rendzine. In SV in regiunea montana, solurile brune 

acide, care ocupa cea mai mare parte trec la altitudini mai mari in soluri brune podzolite; la 

acestea se asociaza local andosoluri, pe roci vulcanice (in masivul Vladeasa apar 

andosolurile) si rendzine sau chiar terra rossa dezvoltate pe calcare.  

Solurile aluviale ocupa suprafete reduse (cca 2600 ha), pe lunca Somesului si 

afluentii sai, iar saraturile (cca 6500 ha) formate, pe alocuri, pe roci salifere, apar in zona 

cutelor diapire. Din totalul fondului funciar (581,4 mii ha) cca 131000 ha sunt puternic 

afectate de eroziune, din care 17000 ha cu alunecari de teren si cca 400000 ha reprezinta 

ha reprezinta terenuri cu pericol de eroziune. Conditiile fizico-naturale variate au impus o 

utilizare diferentiata a resurselor de sol. Mecanizarea lucrarilor agricole ridica unele 

probleme determinate de predominarea terenurilor in panta si a solurilor cu textura 

argiloasa. Avand in vedere principalele caracteristici ale solurilor, folosirea lor intensiv 

implica printer altele, aplicarea unei agrotehnici adecvate, antierozionale, pe suprafate 
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arabile in panta ; stavilirea si prevenirea degradarii terenurilor in zona de ,,campie’’, cat si 

in dealurile din stanga Somesului si Feleacului; eliminarea excesului de umezeala in cazul 

solurilor negre de faneata cu raspandire mai mare in dealurile Clujului si Dejului si a unor 

areale cu soluri aluviale din lunca Somesului.  

In judetul Salaj relieful predominant deluros cu o litologie variata si conditii climatice 

specifice ii corespunde un invelis de sol caracteristic zonei forestiere. In partea de NV a 

judetului predomina solurile brune(eu-mezobazice) si solurile brune podzolite frecvent 

pseudogleizate, iar in jumatatea de SE solurile podzolice argiloiluviale pseudogleizate, 

solurile brune podzolite frecvent pseudogleizate; in Sud devin dominante solurile brun-

roscate podzolite formate pe argile rosii. La aceste soluri se asociaza pe tot cuprinsul 

judetului (pe langa fazele erodate ale solurilor mentionate) pseudorendzine si soluri negre 

de faneata umeda pe alocuri, rendzine, iar la munte soluri brune acide. Solurile aluviale 

(cca 27000 ha) se intalnesc indeosebi in luncile Somesului si Crasnei. Din total fond 

funciar de cca 348 mii ha, peste 76000 sunt soluri erodate (din care 34000 si cu alunecari 

), iar 229000 ha terenuri ce prezinta pericol de eroziune ( din care 134000 ha cu folosinta 

agricola). Folosirea intensiva a resurselor de sol in conditii fizico-naturale mai putin 

favorabile, implica in primul rand sistematizarea judicioasa a terenurilor agricole si 

aplicarea unei agrotehnici antierozionale pe  terenuri arabile in panta sau a altor masuri si 

lucrari de prevenire si combatere a eroziunii pe terenurile cu pericol de eroziune sau 

erodate; lucari de regularizare a cursurilor de apa si de indiguire si desecare a luncilor; 

eliminarea excesului temporar de apa de pe solurile pseudogleizate prin diferite masuri 

sau lucrari (afanare adanca, modelare, retea de evacuare, etc); fertilizare cu ingrasaminte 

minerale si organice, amendarea solurilor acide (cca 43000 ha) si lucrarea 

corespunzatoare a solului; amenajarea si imbunatatirea pajistilor; ocrotirea si exploatarea 

rationala a padurilor.       

D.3.2 Surse de poluare a solului 

Proiectul propus în cele 2 etape ale sale – construire, functionare/exploatare va 

reprezenta o surs  de poluare asupra componentei sol. Datorit  faptului c  toate etapele 

de realizare ale proiectului se vor desf şura în mod controlat, poluarea solului va fi una 

redus . Prin urmare, implementarea proiectului va afecta într-o m sur  mai mare solul din 

vecin tatea amplasamentului.  
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D.3.2.1 Surse de poluare a solului în perioada de realizare a investiţiei 
 

În faza de realizare a infrastructurii de apa si apa uzata solul poate fi supus unei 

compact ri datorit  vehiculelor de mare tonaj care tranziteaz  zona. Datorit  tas rii se 

poate modifica structura fizic  a solului, care determin  modific ri atât la nivelul regimului 

hidric, cât şi în chimia solului. Solul din zona studiat  poate fi contaminat cu poluan i doar 

în mod accidental, principalele surse poten iale de contaminare a solului fiind: 

 deşeurile industriale din activit ile de între inere şi repara ii ale utilajelor; folosite în 

construirea infrastructurii de apa si apa uzata;  

 scurgerile accidentale de motorin  şi lubrifian i de la utilajele din dotare; 

 generarea unor deşeuri menajere în incinta şantierului şi depozitarea neorganizat  

a acestora; 

 particule solide uşoare dislocate, transportate şi depuse pe suprafa a solului. 

D.3.2.2 Surse de poluare a solului în perioada de funcţionare a investiţiei 

 

În etapa de exploatare/func ionare poluarea componentei sol poate ap rea în 

mod accidental prin fisurile conductelor de transport apa uzata, fie prin desf şurarea unor 

activit i de repara ii la infrastructura care pot conduce la schimbarea proprietatilor fizico-

chimice ale componentei edifice, depozitarea necontrolata a namolurilor rezultate din 

curatarea conductelor ape uzate sau de la statiile de epurare. Principalele surse de 

poluare pot fi: 

 scurgerile accidentale din re eaua de colectare ape uzate; 

 depozitare necontrolata a namolului rezultat din curatarea conductelor de 

canalizare si a celui rezutat de la statiile de epurare;  

 scurgerile accidentale de motorin  şi lubrifian i de la utilajele din dotare in cazul 

unor lucrari de interventii la infrastructura de apa si apa uzata; 

 deşeuri prin depozitarea neorganizat  sau accidental  pe spa ii neamenajate; 

 particule solide şi praf rezultate din transport. 

În condi ii normale de lucru, respectând normele de protec ie şi de interventie la 

infrastructura de apa si apa uzata, nu ar trebui sa existe riscuri majore de poluare a 

solului. Trebuie precizat faptul c  alimentarea cu combustibili lichizi a utilajelor nu se face 
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în in zonele in care se desfasoara interventiile la infrastructura de apa si apa uzata. 

Motorina, în condi ii normale de manipulare şi utilizare, nu este periculoas  pentru mediul 

înconjur tor şi s n tatea oamenilor. Numai în condi ii accidentale, prin stocare, utilizare 

sau manipulare necorespunz toare, motorina poate constitui o surs  de pericol pentru 

factorii de mediu.  

Printre sursele de poluare a solului se men ioneaz  şi particulele de praf, provenite 

din circula ia utilajelor, din opera iunile de excavare şi înc rcare în faza de construc ie. 

Aceste particule sunt antrenate de curen ii atmosferici şi depuse apoi pe suprafa a solului 

din imediata vecin tate a amplasamentului, unde pot afecta porozitatea şi aera ia solului 

prin astuparea „orificiilor”. Cantitatea de pulberi sedimentabile rezultat  din procesul 

tehnologic de excavare şi înc rcare este sc zut , aria de r spândire a acestora fiind 

exclusiv incinta şi imediata vecin tate a şantierului. 

 

D.3.3 Prognozarea impactului asupra solului 

Odat  cu implementarea proiectului are loc exercitarea unui impact asupra 

componentei sol, impact care este de natur  dual , şi anume: 

1. din activit ile de decopertare, un impact de natur  fizic  

2. din activit ile de contaminare, un impact de natur  chimic . 

Lucr rile de pe amplasament vor exercita, în toate cele 2 faze ale investi iei - faza 

de construc ie, faza de func ionare/exploatare- un impact direct asupra componentei sol 

prin înl turarea stratului edafic, prin fenomenul de tasare, care are efect asupra aera iei 

solului şi prin infiltra iile carburan ilor şi lubrifian ilor provenite din scurgerile accidentale de 

la vehiculele aflate în dotare. Trebuie mentionat ca dupa executia lucrarilor de excavare si 

pozare a infrastructurii de apa si apa uzata, solul rezultat din sapaturi va fi utilizat in 

lucrarile de rambleiere a santurilor, gropilor formate, astfel incat intr-o perioada relativ 

scurta de timp structura edafica va fi refacuta, iar vegetatia se va instala la partea 

superioara.  Nu trebuie neglijat nici impactul indirect rezultat din depunerea particulelor 

solide şi a prafului pe suprafa a solului, unde prin astuparea porilor, poate modifica regimul 

de aera ie a solului. La rândul s u acest fenomen are repercusiuni asupra tuturor 

propriet ilor solului: fizic , chimic  şi microbiologic . 
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Tabel  42. Volum estimat de p mânt excedentar 

Nr. 

Crt. 
UAT Volum estimat de p mânt excedentar (mc) 

1 Cluj-Napoca 45345 

2 Dej 57593 

3 Huedin 16196.11 

4 Gherla 27105 

5 Sânmartin 20169 

6 aga 10525 

7 Buza 10376 

8 C tina 10399 

9 Mica 42946 

10 C şeiu 6200 

11 Chiuieşti 27789 

12 Unguraş 16794 

13 Bobâlna 19432 

14 Chinteni 9784.59 

15 Vultureni 15143.42 

16 Aşchileu 31233.13 

17 Sic 25824.62 

18 Bon ida 4039.02 

19 Iclod 3080.85 

20 Cuzdrioara 16541.44 

21 Recea-Cristur 25152.105 

22 Apahida 33439.935 

23 Cojocna 10106.22 

24 Ceanu Mare 3034.11 

25 Feleacu 15513.93 

26 Baciu 5797.82 

27 Gârb u 1920.9 

28 Aghireşu 26334.85 
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Nr. 

Crt. 
UAT Volum estimat de p mânt excedentar (mc) 

29 Floreşti 4831.89 

30 Gil u 5278.2 

31 C puşu Mare 6295.2 

32 B işoara 2767.35 

33 Sâncraiu 25152.105 

34 Poieni 5368.305 

35 Izvoru Crişului 2650.35 

36 Cehu Silvaniei 14642.275 

37 Hereclean 11698.925 

38 Mirsid 6880.4 

39 Vârşol  6214.125 

40 Horoatu Crasnei 8311.225 

41 B nişor 7756.35 

42 Cizer 7310.7 

43 Pericei 5082.5 

44 Dragu 22292.375 

45 Hida 11210.475 

46 Sânmihaiu Almaşului 6721.7 

47 Zimbor 7992.05 

48 Românaşi 6583.15 

49 Surduc 11079.35 

50 Buciumi 8171.75 

51 Cristol  3918.575 

52 B beni 8498.5 

53 Bobota 20040.15 

54 S rm şag 3663.275 

55 M erişte 18363.875 

56 Ip 9607.45 

57 Halm şd 1921.5 
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Nr. 

Crt. 
UAT Volum estimat de p mânt excedentar (mc) 

58 N pradea 8217.2 

59 S l ig 3469.4 

60 Boghiş 3128.625 

61 Nuşfal u 8820.25 

62 Zal u 46880 

63 Şimleul Silvaniei 17665.5 

64 Jibou 15272.3 

65 Lozna 1703.525 

66 Letca 4072.275 

67 Agrij 4098.375 

68 Crasna 7936.625 

69 Creaca 21387.625 

70 Marca 2734.625 

71 Valc u de Jos 3257.175 

72 Meseşenii de Jos 16844.95 

73 Cam r 5351.75 

74 Someş-Odorhei 5715.75 

75 B lan 22765 

76 Carastelec 0 

77 Almaşu 3062.775 

78 Fildu de Jos 0 

 

Total 1000503.85 

 

Pentru stocarea p mântului excedentar rezultat de la realizarea lucr rilor se vor 

folosi suprafețe de teren stabilite împreun  cu autorit țile publice locale de pe teritoriul 

c rora se desf oar  lucr rile. P mântul r mas va fi folosit la rambleieri sau la alte lucr ri 

de construcție, dup  caz i în funcție de necesit ți. Destinația i modul de gestionare al 

p mântului excedentar vor fi specificate cu precizie în cadrul documentației tehnice de 

organizare a execuției lucr rilor, întocmit  de c tre Executantul lucr rii. 
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D.3.4 M suri pentru prevenirea/reducerea impactului 

În cadrul prezentului subcapitol sunt puse în eviden  m surile propuse pentru 

prevenirea şi diminuarea formelor de impact asupra factorului de mediu sol, pe durata 

execut rii lucr rilor şi pe durata func ion rii obiectivelor propuse prin proiect. 

D.3.4.1 M suri propuse pentru etapa de realizare a investi iei 

M surile de prevenire şi de diminuare a impactului efectuat asupra solului, rezultat 

din activit ile de construire a infrastructurii de apa si apa uzata sunt: 

 efectuarea în mod controlat a lucr rilor de construire în scopul protej rii pe cât 

posibil a stratului de sol atât din zona frontului de lucru, cât şi din zonele învecinate; 

 controlul periodic al utilajelor şi a vehiculelor utilizate, în vederea înl tur rii 

producerii unor scurgeri de carburan i. 

 

D.3.4.2 M suri propuse pentru etapa de func ionare a investi iei 

 

În etapa de  exploatare a infrastructurii de apa si apa uzata m surile de prevenire a 

efectelor negative sunt: 

 controlul periodic al vehiculelor de interventie pentru a nu prezenta scurgeri de 

carburan i; 

 respectarea arealelor de depozitarea a namolului rezultat din epurare, a celui din 

curatarea retelelor de canalizare, astfel incat sa nu se produca un impact direct cu 

solul;  

 colectarea levigatului din zona de stocare namol (platforme de stocare betonate) in 

recipienti etansi si eliminarea in instalatii autorizate;    

 gestionarea adecvata a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de interventie la 

infrastructura de apa.  

Prin respectarea m surilor de mai sus, se prevede c  impactul asupra solului şi 

subsolului va fi unul nesemnificativ, fiind pu in probabile acumul ri sau migr ri de poluan i.  
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D.4 GEOLOGIA SUBSOLULUI 

În cadrul prezentului capitol sunt eviden iate elementele privind starea ini ial  a 

factorului de mediu subsol pe amplasamentul vizat de proiectul propus, sursele de impact 

şi impactul prognozat asupra factorului de mediu subsol, precum şi m surile de prevenire 

şi diminuare a impactului propuse. 

D.4.1 Caracterizarea subsolului în zona amplasamentului 

Judetul Salaj se suprapune peste trei unitati geomorfologice majore: in partea 

sudica a judetului Muntii Meses si Plopis care desparte Depresiunea Silvaniei (partea NV) 

si Depresiunea Transilvaniei (SE). Aceste unitati formeaza un relief variat si se pot grupa 

in patru zone morfologice principale: 

 muntoasa in partea central-sudica; cuprinde culmea Mesesului (997) si versantul 

nord-estic al Plopisului, cu inaltime  cuprinsa intre 600-900 m; 

 depresionara in partea de est, reprezentata de Depresiunea Almas-Agrij, drenata 

de Valea Almasului si Depresiunea Guruslaului, de pe valea Somesului; 

 deluroasa: cea mai intansa, dar nu pre inalta, apartine Podisului Someasan, cu 

Podisul Silvaniei de 150-300 m, cu dealuri domoale, strabatute de vaile largi ale 

Barcaului, Crasnei si Salajului; 

 de campie: luncile largi ale raurilor Somes, Barcau, Crasna. 
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Figura 84. Harta hipsometric  a jude ului S laj  

 Subasmentul geologic al regiunii este format din terenuri metamorfice pre-alpine ale 

Seriei de Somes de varsta Ordoviciana (Balintoni,2014). Acestea apar la zi in prelungirile 

nordice ale Muntilor Apuseni (Muntilor Meses si Plopis) si in cateva culmi izolate in cadrul 

Depresiunii Silvaniei (ex Magura Simleului, Coseiului).  

Seria de Somes este formata din micasisturi si paragnaise cu intercalatii de 

amfibolite, in Muntii Meses apar si sisturile sericito-calcaroase. Izolat apar succesiuni 

triasice formate din conglomerate si gresii alternante cu sisturi argiloase (Patrulius et 

al.1968). 

Din punct de vedere genetic, depresiunile nord-vestice apartin domeniului 

pannonic. Fundamentul Depresiunii Silvaniei este fragmentat de falii in blocuri dintre care 

unele s-au ridicat (Magura Simleului), altele s-au scufundat puternic, ceea ce a permis 

acumularea depozitelor neogene cu grosimi pana la 1000 m (Pauca ,1973).  

Succesiunea incepe cu pietrisuri si nisipuri burdigaliene si marne tufacee. Acesta 

apare pe flancurile nord-vestice ale Muntilor Meses, la est de Municipiul Zalau.  
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Badenianul apare pe rama estica a Depresiunii Silvaniei si in jurul localitati Coseiu 

(Dumitrescu 1968). Este reprezentat de tujuri si marne tufacee in partea estica a 

depresiunii, iar in zona Coseiu de tufuri dacitice, marne cu gips, calcare de tip Leitha si 

conglomerate (Dumitrescu 1968).  

Sarmatianul apare si el pe arii restranse in partea sud-vestica a depresiunii si in 

cateva petece izolate in cadrul blocurilor ridicate. In baza apar conglomeratele sau gresii, 

succesiunea continua cu argile marnoase cu intercalatii nisipoase (Patrulius et al 1968).  

Pannonianul acopera cea mai mare parte a depresiunii si este compus din nisipuri 

care alterneaza cu argile nisipoase(Patrulius et al 1968).  

Partea sud-estica a judetului apartine Bazinului Transilvaniei si este reprezentat 

prin depozite sedimentare paleogene. Succesiunea incepe cu depozite continentale 

paleogen inferioare (Formatiunea de Jibou), care afloreaza in partea nordica a judetului in 

zona orasului Jibou. Succesiunea poate atinge grosimi pana la 1400 m si este formata din 

argile prafoase rosii vargate intercalate cu nisipuri, conglomerate cenusii (Filipescu 2011). 

Peste acesta urmeaza seria marina inferioara, sau Grupul de Calata, care se incheie in 

Priabonian. Seria preponderant argiloasa, si cuprinde interval caracteristice ex orizontul 

gipsurilor inferioare, orizontul cu Nummulites perforates (Dumitrescu 1968). Succesiunea 

marina se termina cu Gresia de Rakoczy, apoi Formatiunea de Turbuta (argile cenusii cu 

intercalatii de calcar ) (Filipescu 2011).  

Seria marina superioara in cadrul judetului este preponderent calcaroasa cu 

intercalatii nisipoase/grezoase si argiloase.Seria se inchide in oligocen de Formatiunea de 

Moigrad (Filipescu 2011), care contine litologii vargate rosii intercalate cu nisipuri si gresii 

galbui si cenusii. Ultimul ciclu marin incepe cu argile usor bituminoase si gresii 

(Formatiunea de Ileanda ) si continua prin gresii cuartoase si caolinoase.    

Miocenul in Bazinul Transilvaniei incepe cu nisipuri, apoi argile si argile prafoase 

(Formatiunea de Chechis). Ultima serie ce apare in judetul Salaj in cadrul Bazinului 

Transilvaniei este Formatiunea de Hida. Acesta incepe cu conglomerate, care apoi trec in 

argile cenusii cu intercalatii grezoase (Dumitrescu 1968).  

Partea superioara a terenului este acoperit de depozite recente, cu geneza fluvial 

sau gravitational, de versant.  

Cele fluvial acopera baza vailor si teraselor raurilor. Din punct de vedere litologic 

succesiunea consta din nisipuri si pietrisuri si argile din lunca fluviala. Mai pot aparea local 
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sediment fine cu cantitate insemnata de materie organica in curs de descompunere (turba, 

maluri, organice, etc).  

Depozitele de versant sunt formate prin alterarea si transportul litologiilor 

formatiunilor de baza. In zone cu strat de baza metamorpfic (ex Meses, Magura Simleului) 

se formeaza regolit, care reprezinta degradarea accentuata a rocilor de baza catre 

suprafata terenului.  

In zonele cu strat de baza sedimentar alterarea acestora rezulta prin afanarea si 

scaderea consistentei litologiilor spre partea superioara. Pe versanti procesele 

gravitationale de diferite tipuri (alunecari, curgeri lente) amesteca litologiile stratelor de 

baza erodate, astfel complexul rezultat poate prezenta eterogenitati insemnate.    

 

Figura 85. Harta geologic  a jude ului S laj 

 

Judetul Cluj - Teritoriul judetului cuprinde doua mari unitati structurale:zona 

cristalino-mezozoica a orogenului carpatic si Bazinul Transilvaniei. Zona cristalino-

mezozoica este constituita sin sisturi cristaline, dolomite si granite (masivele Gilau si 
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Muntele Mare-Meses), eruptiv de tip banatitic dacite, riolite ) in masivul Vladeasa, la care 

se adauga cateva areale de calcare mezozoice (prelungirea Nordica a M Trascau pana in 

zona Hasdate-Tureni si la izvoarele Somesului Cald. Bazinul Transilvaniei se compune din 

strate eocen-oligocene, formand o banda monoclinala la periferia muntelui; in eocen se 

remarca strate de argile, marne, conglomerate, calcare-care dau platouri si cueste, iar in 

oligocen-marne, gresii, nisipuri, argile carbunoase si carbuni. In restul podisului domina 

formatiuni de varsta miocen inferior si mediu, in partea de SE si E aparand si sarmatian 

(nisipuri, argile, gresii, pietrisuri usor cimentate, marne, intercalatii de gips); in stratele 

helvetiene si tortoniene se gasesc si tufuri; pe aliniamentul Dej-Someseni-Turda sunt 

prezente cute diapire. Formatiunile miocene favorizeaza alunecarile de teren.  

D.4.2 Structura tectonic , activitatea seismic  

Conform reglementarii tehnice P 100-1/2013 zona studiata are acceleratia terenului 

ag=0,10 g avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si perioada de colt Tc=0,7.  

 Coeficientii seismici orizntali si verticali ai miscarii terenului Ksh, si ksv se 

calculeaza ca fiind : 

 

 

 

Incadrarea preliminara a lucrarii intr-una din categoriile geotehnice s-a facut inainte 

de finalizarea investigarii terenului de fundare. Aceasta incadrare poate fi ulterior 

schimbata. Categoria poate fi verificata si eventual schimbata in fiecare faza a procesului 

de proiectare si de executie.Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei 

constructii. In vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la 

urmatoarele conditi de teren:  

 

Tabel 43.   Incadrarea preliminara in categoria geotehnica (NP 074-2014)  

Factori de avut in vedere Descriere Punctaj 

Conditii de teren  Terenuri bune 2 

Apa subterana  Fara epuizmente 1 
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Clasificarea constructiilor dupa categoria de 

importanta  

Normala 3 

Vecinatati  Risc moderat 2 

Riscul geotehnic  Risc redus 8 

Categoria geotehnica  1 

 

Incadrarea in categorii geotehnice se face in functie de punctajul total (Tabel X). 

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza preliminar in categoria geotehnica 1, 

cu risc geotehnic redus. Incadrarea s-a facut conform NO 074-2014.  

 

Tabel 44. Categorii geotehnice (NP 074-2014)  

Nr crt Riscul geotehnic Categoria 

geotehnica Tip Limite punctaj 

1 Redus  6…9 1 

2 Moderat  10-14 2 

3 Major  15…21  3 

 

 

D.4.3 Prognozarea impactului 

Realizarea proiectului, datorit  faptului c  se va face în mod organizat nu va 

reprezenta un impact negativ major asupra componentei geologice.  

În momentul realizarii infrastructurii de apa si apa uzata impactul negativ se va 

datora: 

 disloc rilor din roca parental  (unde va fi cazul), pentru realizarea santului de 

pozare a conductelor; 

 scurgeri accidentale de motorin  şi lubrifian i de la vehiculele aflate în dotare si 

utilizate in realizarea investitiei; 

 depozitarea neorganizat  a deşeurilor menajere, precum si a deseurilor tehnologice 

în incinta şantierului si la nivelul organizarii de santier; 

 poluarea accidental  cu ape uzate provenite de pe şantier. 

În etapa de func ionare impactul negativ se va datora: 
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 scurgerilor accidentale de apa uzata ca urmare a fisurilor de la conductele de 

transport; 

 scurgerilor accidentale de motorin  şi lubrifian i de la vehiculele aflate în dotare in 

cazul unor masuri de interventie. 

 

D.4.4 M suri de diminuare a impactului 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra substratului, trebuie luate în 

calcul o serie de m suri, atât în perioada de realizare a investi iei, cât şi ulterior, în faza de 

func ionare.  

În perioada de realizare a investi iei vor fi luate urm toarele m suri: 

– evitarea contactului materiilor prime şi a carburan ilor cu poten ial de infiltrare cu 

substratul; 

– evitarea contactului deşeurilor cu poten ial de infiltrare cu substratul; 

– vidanjarea toaletelor ecologice de c tre firme specializate şi autorizate în scopul 

evit rii unor devers ri sau infiltr ri a reziduurilor menajere pe/în substrat. 

Pe perioada de exploatare a infrastructurii de apa si apa uzata se vor lua 

urm toarele m suri de prevenire şi reducere a impactului asupra substratului: 

– verificarea periodic  a re elei de transport apa uzata; 

– verificarea periodic  a sta iei de epurare a apelor uzate în scopul unei bune 

func ion ri a acesteia şi evitarea unor scurgeri accidentale; 

– verificarea tehnic  periodic  a vehiculelor pentru evitarea unor scurgeri de 

carburan i şi/sau lubrifian i. 

D.5 BIODIVERSITATE 

La stabilirea scenariilor de extindere a infrastructurii de alimentare cu ap  şi 

canalizare s-au avut în vedere evitarea suprapunerii cu arii naturale protejate şi 

identificarea, pe cât posibil, a unor trasee situate la exteriorul ariilor naturale protejate. 

Astfel, amplasamentele propuse pentru realizarea investi iei evit  teritoriile acoperite cu 

rezerva ii naturale, în cadrul c rora, în conformitate cu legisla ia na ional  în vigoare, nu 

este permis  amenajarea teritoriului şi dotarea cu elemente de infrastructur . 
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Exist  unele cazuri în care nu a putut fi evitat  inciden a cu arii protejate de tipul 

siturilor Natura 2000, sectoarele de drum pe care a fost propus  realizarea lucr rilor de 

infrastructur  fiind situate în situri de interes comunitar şi arii de protec ie special  

avifaunistic , delimitate cu scopul protej rii habitatelor naturale şi speciilor de plante, 

amfibieni, reptile, nevertebrate şi respectiv p s ri. 

Obiectivele propuse prin proiect intersecteaz  teritoriul a 3 arii naturale protejate de 

interes comunitar şi se situeaz  în vecin tatea altor 7 situri de interes comunitar şi 2 

rezerva ii naturale de interes na ional, dup  cum urmeaz : 

 arii naturale protejate intersectate prin obiectivele propuse prin proiect: 

 ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului; 

 ROSCI0295 Dealurile Clujului Est; 

 ROSCI0435 Someşul între Rona şi ic u; 

 arii naturale protejate fa  de care proiectul este situate în vecin tate: 

 ROSCI0394 Someşul Mic; 

 ROSCI0298 Suatu - Cojocna - Crairît; 

 ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bon ida; 

 ROSPA0104 Bazinul Fizeşului; 

 ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean; 

 ROSCI0274 Agârbiciu; 

 ROSCI0074 F getul Clujului - Valea Morii; 

 ROSCI0314 Lozna; 

 Rezerva ia natural  Stuf rişurile de la Sic; 

 Rezerva ia natural  Cheile Baciului. 

D.5.1 Caracterizarea componentei biotice pe amplasament  

În cele ce urmeaz  sunt prezentate date privind prezen a, localizarea, popula ia şi 

ecologia speciilor şi habitatelor de interes comunitar din siturile cu care se suprapun 

obiectivele propuse prin proiect şi fa  de care se situeaz  în vecin tate. 

 

Situl de interes comunitar ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului suprapus cu 

ROSCI0435 Someşul între Rona şi ic u şi cu ROSCI0314 Lozna  
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În cele ce urmeaz  sunt enumerate tipurile de habitate, speciile de amfibieni şi 

reptile şi speciile de p s ri care se afl  în sit şi respectiv în aria de protec ie special  

avifaunistic  conform Formularelor Standard ale siturilor. 

Situl ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului, cu o suprafa  de 33259 ha, a fost 

desemnat pentru conservarea a 20 de specii de p s ri cuib ritoare sau rezidente în zon  

şi a 46 de specii cu migra iune regulat . 

 

Tabel 45. Specii de p s ri prezente în ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului 

Cod Specie 
Popula ie 

Rezident  Cuib rit Iernat Pasaj 
A080 Circaetus gallicus  1p   
A229 Alcedo atthis 20-30p    
A089 Aquila pomarina  2-3p  5-10i 
A215 Bubo bubo 1-2p    
A224 Caprimulgus europaeus  30-50p   
A196 Chlidonias hybridus    100-200i 
A031 Ciconia ciconia  4-8p  C 
A081 Circus aeruginosus  1-2p   
A122 Crex crex  200-250p   
A238 Dendrocopos medius 100-160p    
A022 Ixobrychus minutus  3-7p   
A338 Lanius collurio  600-800p   
A339 Lanius minor  60-80p   
A246 Lullula arborea  1000-1200p   
A234 Picus canus 400-500p    
A255 Anthus campestris  10-15p   
A220 Strix uralensis 7-12p    
A072 Pernis apivorus  7-10p   
A236 Dryocopus martius 4-10p    
A092 Hieraaetus pennatus  1-2p   
Specii de p s ri cu migra ie regulat , nemen ionate în Anexa 1 a  Directivei Consiliului 

2009/147/EEC 

Cod Specie 
Popula ie 

Rezident  Cuib rit Iernat Pasaj 
A253 Delichon urbica  C   
A383 Miliaria calandra  C   
A214 Otus scops  RC   
A164 Tringa nebularia    R 
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Cod Specie 
Popula ie 

Rezident  Cuib rit Iernat Pasaj 
A334 Certhia familiaris R    
A136 Charadrius dubius  C   
A373 Coccothraustes 

coccothraustes 
C    

A207 Columba oenas C    
A208 Columba palumbus C    
A350 Corvus corax P    
A113 Coturnix coturnix  P   
A212 Cuculus canorus  P   
A240 Dendrocopos minor P    
A376 Emberiza citrinella  P   
A096 Falco tinnunculus  C   
A099 Falco subbuteo  R   
A292 Locustella luscinioides  R   
A337 Oriolus oriolus  C   
A112 Perdix perdix C    
A372 Pyrrhula pyrrhula   R  
A155 Scolopax rusticola    C 
A210 Streptopelia turtur  C   
A219 Strix aluco C    
A232 Upupa epops  C   
A142 Vanellus vanellus  C   
A085 Accipiter gentilis P    
A086 Accipiter nisus P    
A298 Acrocephalus 

arundinaceus 
 P   

A297 Acrocephalus scirpaceus  C   
A296 Acrocephalus palustris  R   
A168 Actitis hypoleucos    R 
A324 Aegithaus caudatus C    
A247 Alauda arvensis  C   
A053 Anas platyrhynchos C    
A256 Anthus trivialis  R   
A028 Ardea cinerea    C 
A221 Asio otus C    
A218 Athene noctua  R   
A087 Buteo buteo C    
A366 Carduelis cannabina C    
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Cod Specie 
Popula ie 

Rezident  Cuib rit Iernat Pasaj 
A364 Carduelis carduelis C    
A363 Carduelis chloris C    
A365 Carduelis spinus   R  
A230 Merops apiaster  40-60p   
A249 Riparia riparia  80-150i   
A340 Lanius excubitor  R   

 

Situl ROSCI0435 Someşul între Rona şi ic u, cu o suprafa  de 503 ha, a fost 

desemnat pentru conservarea a 2 tipuri de habitate, şi 7 specii de peşti.  

 

Tabel 46.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0435 Someşul între Rona şi ic u 

Cod Denumire habitat 
Suprafa a 
ocupat  în 

sit (ha) 
91F0 P duri mixte de lunc  de Quercus robur, Ulmus laevis şi Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul 
marilor râuri  

12 

92A0 P duri galerii (z voaie) cu Salix alba şi Populus alba 112 
 

Tabel 47. Specii de peşti prezente în situl ROSCI0435 Someşul între Rona şi ic u  

Cod Specie 
1130 Aspius aspius 
1138 Barbus meridionalis 
1149  Cobitis taenia 
1124 Gobio albipinnatus 
2511 Gobio kessleri 
1134 Rhodeus sericeus amarus 
1146 Sabanejewia aurata 

 

Situl ROSCI0314 Lozna, cu o suprafa  de 10249 ha, a fost desemnat pentru 

conservarea a 5 tipuri de habitate, 3 specii de amfibieni şi 1 specie de reptil . 
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Tabel 48.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0314 Lozna  

Cod Denumire habitat 
Procent din 
suprafa a 

sitului 
9130 P duri de fag de tip Asperulo-Fagetum 70% 
91Y0 P duri dacice de stejar şi carpen 15% 
9170 P duri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 3% 
91M0 P duri balcano-panonice de cer şi gorun 2% 
9110 P duri de fag de tip Luzulo-Fagetum 1% 

 

Tabel 49. Specii de amfibieni şi reptile prezente în situl ROSCI0314 Lozna  

Cod Specie 
1166 Triturus cristatus 
1193 Bombina variegata 
1220 Emys orbicularis 
1188 Bombina bombina 

 

Situl de interes comunitar ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 

În cele ce urmeaz  sunt enumerate tipurile de habitate şi speciile de plante, de 

mamifere, amfibieni şi reptile şi nevertebrate care se afl  în sit conform Formularului 

Standard al sitului. 

Situl ROSCI0295 Dealurile Clujului Est cu o suprafa  de 19622 ha, a fost 

desemnat pentru conservarea a 6 tipuri de habitate, 4 specii de plante, 2 specii de 

mamifere, 2 specii de reptile, 4 specii de amfibieni şi 10 specii de nevertebrate. 

 

Tabel 50.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0295 Dealurile Clujului Est  

Cod Denumire habitat 
Procent din 
suprafa a 

sitului 
40A0* Tuf rişuri subcontinente peri-panonice 10 
6240* Pajişti stepice subpanonice 20 
1530* Pajişti şi mlaştini s r turate panonice şi ponto-sarmice 30 
6510 Pajişti de altitudine joas  10 
6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase 20 
91Y0 P duri dacice de stejar şi carpen 8 
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Tabel 51. Specii de plante prezente în situl ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 

Cod Specie 
4091 Crambe tataria 
4067 Echium russicum 
4087 Serratula lycopifolia 
4097 Iris aphylla ssp. hungarica 

 

Tabel 52. Specii de mamifere prezente în situl ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 

Cod Specie 
2021 Sicista subtilis 
1304 Rhinolophus ferrumequinum 

 

Tabel 53. Specii de amfibieni şi reptile prezente în situl ROSCI0295 Dealurile 

Clujului Est 

Cod Specie 
4121 Vipera ursinii rakosiensis 
1193 Bombina variegata 
4008 Triturus vulgaris ampelensis 
1166 Triturus cristatus 
1188 Bombina bombina 
1220 Emys orbicularis 

 

Tabel 54. Specii de nevertebrate prezente în situl ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 

Cod Specie 
1060 Lycaena dispar 
4031 Cucullia mixta 
1078 Callimorpha quadripunctaria 
4028 Catopta thrips 
4039 Nymphalis vaualbum 
4043 Pseudophilotes bavius 
4036 Leptidea morsei 
4020 Pilemia tigrina 
1061 Maculinea nausithous 
1059 Maculinea teleius 
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Situl de interes comunitar ROSCI0074 F getul Clujului-Valea Morii 

În cele ce urmeaz  sunt enumerate tipurile de habitate şi speciile de plante şi 

nevertebrate care se afl  în sit conform Formularului Standard al sitului. Situl, cu o 

suprafa  de 1667 ha, a fost desemnat pentru conservarea a 3 tipuri de habitate, 4 specii 

de plante şi 7 specii de nevertebrate. 

 

Tabel 55.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0074 F getul Clujului-Valea Morii  

Cod Denumire habitat 
Procent din 
suprafa a 

sitului 
7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus 0,1% 
9170 P duri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 10% 
7230 Mlaştini alcaline 0,2% 

 

Tabel 56. Specii de plante prezente în situl ROSCI0074 F getul Clujului-Valea Morii 

Cod Specie 
4068 Adenophora lilifolia 
1758 Ligularia sibirica 
1898 Eleocharis carniolica 
1903 Liparis loeselii 

 

Tabel 57. Specii de nevertebrate prezente în situl ROSCI0074 F getul Clujului-

Valea Morii 

Cod Specie 
1059 Maculinea teleius 
4050 Isophya stysi 
1052 Euphydryas maturna 
1060 Lycaena dispar 
1074 Eriogaster catax 
4030 Colias myrmidone 
4036 Leptidea morsei 

 

Situl de interes comunitar ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bon ida 
suprapus cu aria de protec ie special  avifaunistic  ROSPA0104 Bazinul Fizeşului 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 4
42

 

În cele ce urmeaz  sunt enumerate tipurile de habitate şi speciile de plante, 

amfibieni şi reptile, nevertebrate şi p s ri care se afl  în sit şi respectiv în aria de protec ie 

special  avifaunistic  conform Formularelor Standard ale siturilor. 

Situl ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bon ida, cu o suprafa  de 3798 ha, a 

fost desemnat pentru conservarea a 9 tipuri de habitate, 3 specii de plante, 2 specii de 

amfibieni şi 2 specii de nevertebrate. Acesta se suprapune cu ROSPA0104 Bazinul 

Fizeşului, sit cu o suprafa  de 1627 ha, desemnat pentru conservarea a 38 specii de 

p s ri. 

 

Tabel 58.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bon ida  

Cod Denumire habitat 
Procent din 
suprafa a 

sitului 
40A0* Tuf rişuri subcontinentale peri-panonice 10% 
91H0* Vegeta ie forestier  panonic  cu Quercus pubescens 7% 
91Y0 P duri dacice de stejar şi carpen 10% 
91I0* Vegeta ie de silvostep  eurosiberian  cu Quercus spp. 10% 
6240* Pajişi stepice subpanonice 30% 
6430 Comunit i de lizier  cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, pân  la cel montan şi alpin 
1% 

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegeta ie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition 

5% 

1530* Pajişti şi mlaştini s r turate panonice şi ponto-sarmatice 10% 
6510 Pajişti de altitudine joas  (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
18% 

 

Tabel 59. Specii de plante prezente în situl ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bon ida  

Cod Specie 
4067 Echium russicum 
4091 Crambe tataria 
4087 Serratula lycopifolia 

 

Tabel 60. Specii de amfibieni şi reptile prezente în situl ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-

Puini-Bon ida  

Cod Specie 
1188 Bombina bombina 
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Cod Specie 
1193 Bombina variegata 

 

Tabel 35. Specii de nevertebrate prezente în situl în situl ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-

Puini-Bon ida  

Cod Specie 
4011 Bolbelasmus unicornis 
1083 Lucanus cervus 

 

Tabel 61. Specii de p s ri prezente în situl ROSPA0104 Bazinul Fizeşului 

Cod Specie 
Popula ie 

Rezident  Cuib rit Iernat Pasaj 
A082 Circus cyaneus    4 
A084 Circus pygargus    4 
A166 Tringa glareola    30 
A429 Dendrocopos syriacus 35-50p    
A236 Dryocopus martius 15-20p    
A027 Egretta alba    10-15i 
A026 Egretta garzetta    25-45i 
A098 Falco columbarius   2-5i  
A002 Gavia arctica    6-10i 
A001 Gavia stellata    4-8i 
A022 Ixobrychus minutus  150-190p   
A338 Lanius collurio  550-750p   
A339 Lanius minor  60-80p   
A177 Larus minutus    25-50i 
A246 Lullula arborea  350-550p   
A023 Nycticorax nycticorax  50-65p  20-30i 
A072 Pernis apivorus  3-6p  4-8i 
A151 Philomachus pugnax    120-160i 
A234 Picus canus 35-45p    
A120 Porzana parva  50-80p   
A119 Porzana porzana  25-40i  P 
A193 Sterna hirundo    10-20i 
A220 Strix uralensis 2-4p    
A307 Sylvia nisoria  60-80p   
A229 Alcedo atthis 3-6p    
A255 Anthus campestris  180-220p   
A089 Aquila pomarina  1-2p   
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Cod Specie 
Popula ie 

Rezident  Cuib rit Iernat Pasaj 
A060 Aythya nyroca  4-6p   
A021 Botaurus stellaris  14-18m   
A224 Caprimulgus europaeus  50-70p   
A196 Chlidonias hybridus    25-40i 
A197 Chlidonias niger    60-90i 
A031 Ciconia ciconia  6-9p   
A080 Circaetus gallicus  1 p  2-4i 
A081 Circaetus aeruginosus  10-14p   
A122 Crex crex  25-35p   
A238 Dendrocopos medius 60-80p    
A272 Luscinia svecica    10-15i 

 

Rezerva ia Natural  Stuf rişurile de la Sic 

Rezerva ia Natural  Stuf rişurile de la Sic este situat  în teritoriul administrativ al 

comunei Sic, jude ul Cluj. Este o arie protejat  cu caracter zoologic-ornitologic. Are statut 

de arie protejat  din anul 1974, când a fost instituit  rezerva ia natural  „Stuf rişurile de la 

Sic”, cu o suprafa  de 2 hectare. Prin Legea 5/2000 a devenit rezerva ie natural  de 

interes na ional, a c rei suprafa a a fost extins  la 505 hectare prin HG nr. 2151/2004. 

Stuf ruşurile de la Sic cuprind peste 240 hectare de stuf, iar pe lâng  p tura de stuf în 

rezerva ie se mai g seşte şi o p dure-galerie, unul dintre tipurile de habitat prioritar pentru 

conservare. Aici au fost identificate 468 specii de plante, 465 specii de fluturi, 201 specii 

de coleoptere, 9 specii de herpetofaun , 72 de specii de p s ri şi 23 specii de mamifere. 

Lista aceasta este de o valoare ecologic  şi ştiin ific  însemnat . 

 

Situl de interes comunitar ROSCI0274 Agârbiciu 

Situl ROSCI0274 Agârbiciu cu o suprafa  de 240 ha, a fost desemnat pentru 

conservarea unei specii de nevertebrate. 

 

Tabel 62. Specii de nevertebrate prezente în situl ROSCI0074 Agârbiciu 

Cod Specie 
4030 Colias myrmidone 

 

Situl de interes comunitar ROSCI0394 Someşul Mic 
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În cele ce urmeaz  sunt enumerate speciile de interes comunitar care se afl  în sit 

conform Formularului Standard al sitului. Situl, cu o suprafa  de 117 ha, a fost desemnat 

pentru conservarea a 6 specii de faun . 

 

Tabel 63. Specii de mamifere prezente în situl ROSCI0394 Someşul Mic 

Cod Specie 
1355 Lutra lutra 

 

Tabel 64. Specii de amfibieni şi reptile prezente în situl ROSCI0394 Someşul Mic 

Cod Specie 
1193 Bombina variegata 
1220 Emys orbicularis 

 

Tabel 65. Specii de peşti prezente în situl ROSCI0394 Someşul Mic 

Cod Specie 
1138 Barbus meridionalis 
1149 Cobitis taenia 
1124 Gobio albipinnatus 
2511 Gobio kessleri 
1134 Rhodeus sericeus amarus 

 

Situl de interes comunitar ROSCI0238 Suatu - Cojocna - Crairît 

În cele ce urmeaz  sunt enumerate tipurile de habitate şi speciile de interes 

comunitar care se afl  în sit conform Formularului Standard al sitului. Situl, cu o suprafa  

de 4146 ha a fost desemnat în principal pentru conservarea a 6 tipuri de habitate, 1 specie 

de chiroptere, 5 specii de nevertebrate şi 6 specii de plante. 

 

Tabel 66.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0238 Suatu - Cojocna - Crairît 

Cod Denumire habitat 
Suprafa a 
ocupat  în 

sit (ha) 
1310 Comunit i de Salicornia şi alte specii anuale care colonizeaz  

terenurile mâloase şi nisipoase 
9 

1530* Pajişti şi mlaştini s r turate panonice şi ponto-sarmatice  
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Cod Denumire habitat 
Suprafa a 
ocupat  în 

sit (ha) 
40A0 Tuf rişuri subcontinentale peri - panonice  
6210 Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate 

calcaroase (Festuco Brometalia) 
836 

6240* Pajişi stepice subpanonice  
6510 Pajişti de altitudine joas  (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
 

91I0* Vegeta ie de silvostep  eurosiberian  cu Quercus spp.  
 

Tabel 67. Specii de mamifere prezente în situl ROSCI0238 Suatu - Cojocna - Crairît 

Cod Specie 
1303 Rhinolophus hipposideros 

 

Tabel 68. Specii de amfibieni şi reptile prezente în situl ROSCI0238 Suatu - 

Cojocna - Crairît 

Cod Specie 
4008 Triturus vulgaris ampelensis 

 

Tabel 69. Specii de nevertebrate prezente în situl ROSCI0238 Suatu - Cojocna - 

Crairît 

Cod Specie 
4028 Catopta thrips 
4031 Cucullia mixta 
1083 Lucanus cervus 
1060 Lycaena dispar 
4043 Pseudophilotes bavius 

 

 Tabel 70. Specii de plante prezente în situl ROSCI0238 Suatu - Cojocna - 

Crairît 

Cod Specie 
2132 Astragalus peterfii 
4091 Crambe tataria 
4067 Echium russicum 
4097 Iris aphylla ssp. hungarica 
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Cod Specie 
4098 Iris humilis ssp. arenaria 
4087* Serratula lycopifolia 

 

Situl de interes comunitar ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean 

În cele ce urmeaz  sunt enumerate tipurile de habitate şi speciile de interes 

comunitar care se afl  în sit conform Formularului Standard al sitului. Situl cu o suprafa  

de 323 ha, a fost desemnat pentru conservarea unui tip de habitat, a unei specii de reptil  

şi a 7 specii de peşti. 

 

Tabel 71.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi 

Beclean 

Cod Denumire habitat 
Suprafa a 
ocupat  în 

sit (ha) 
92A0 P duri galerii (z voaie) cu Salix alba şi Populus alba 125 

 

Tabel 72. Specii de amfibieni şi reptile prezente în situl ROSCI0437 Someşul Mare 

între Mica şi Beclean 

Cod Specie 
4008 Triturus vulgaris ampelensis 

 

Tabel 73. Specii de peşti prezente în situl ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi 

Beclean 

Cod Specie 
1130 Aspius aspius 
1138 Barbus meridionalis 
1124 Gobio albipinnatus 
2511 Gobio kessleri 
1122 Gobio uranoscopus 
1134 Rhodeus sericeus amarus 
1146 Sabanejewia aurata 

 

Rezerva ia Natural  Cheile Baciului 
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Cheile Baciului alc tuiesc o rezerva ie natural  de tip geologic, floristic, 

paleontologic şi peisagistic, situat  în jude ul Cluj, pe teritoriul administrativ al municipiului 

Cluj-Napoca. Rezerva ia natural  (înfiin at  în anul 1994) a fost declarat  arie protejat  

prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000, publicat  în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 

12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na ional - Sec iunea 

a III-a - zone protejate) şi se întinde pe o suprafa  de 3 hectare. Aria protejat  aflat  în 

nordul P durii Hoia, reprezint  o zon  de cheiuri s pate în calcare eocene, de importan  

geologic  (abrupturi calcaroase, stânc rii), paleontologic  (depozite fosilifere), floristic  

(p duri în amestec, vegeta ie de pajişte şi stânc rie) şi peisagistic . 

 

D.5.2 Prognozarea impactului asupra biodiversit ii 

Sursele poten iale de impact asupra ariilor naturale protejate sunt reprezentate de: 

 zgomotul şi vibra iile produse de utilajele de execu ie a lucr rilor; 

 poluarea luminoas  ca urmare a func ion rii utilajelor; 

 efectuarea tranşeelor pentru pozarea conductelor în zone care pot constitui 

habitate pentru reproducerea/hr nirea unor specii; 

 scurgeri de uleiuri de la utilajele de execu ie a lucr rilor; 

 depozitarea necontrolat  a deşeurilor sau a materialelor de construc ie. 

Datorit  faptului c  impactul implement rii proiectului asupra siturilor de interes 

conservativ învecinate este aproape de zero, nefiind identificate specii sau habitate 

asupra c rora implementarea proiectului s  manifeste un poten ial impact negativ, 

EVALUAREA IMPACTULUI TOTAL a proiectului se va face luând în calcul numai 

elementele de interes conservativ din siturile cu care acesta se suprapune. 

Calcularea indicelui de impact, raportat şi la elementele de interes conservativ din 

siturile cu care proiectul se invecineaz  este irelevant  pentru obiectivele acestui studiu şi 

relativ  din punct de vedere metodologic. Un indice concret, relevant şi comparabil cu alte 

rezultate se va ob ine luând în calcul numai elemente de interes conservativ din cadrul 

siturilor cu care proiectul se suprapune. 

Din observa iile noastre nici speciile şi habitatele nominalizate în lista siturilor 

ROSPA0114, ROSCI0295 şi ROSCI0435 nu sunt afectate negativ semnificativ de 
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implementarea proiectului propus. Cu toate acestea, lucr rile afecteaz  unele habitate 

poten iale pentru reproducerea şi/sau hr nirea unor specii aflate în siturile men ionate.  

În urma observa iilor din teren efectuate în zonele de suprapunere şi de învecinare 

s-au constatat urm toarele: 

1. suprapunerea cu ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului, în zona Someş-

Gurasl u 

Zona de suprapunere cu cel mai mare impact negativ poten ial din cadrul 

proiectului reprezintat  amplasamentul bazinului care se vrea construit în zona Someş- 

Gurusl u, într-o arie suprapus  cu ROSPA0114. În urma observa iilor din teren s-a 

constatat c  aria vizat  este reprezentat  de o p şune în care sunt prezen i arbuşti izola i 

(Prunus cerasifera) (Figura 2). P şunea, suprap şunat  de turme de oi şi de vaci (Figura 

3) este dominat  de p iuş (Festuca sp.) şi laptele câinelui (Euphorbia cyparissias). În ceea 

ce priveşete p s rile, în teren, au fost identificate urm toare specii: Sturnus vulgaris (5 

indivizi), Pica pica (2 indivizi), Buteo buteo (1 indivizi) şi Fringilla coelebs (1 indivizi). 

În urma evalu rilor f cute s-a constatat c  habitatul afectat de implementarea 

proiectului nu este unul cu valoare ecologic  ridicat  şi nu reprezint  un habitat specific 

pentru speciile de interes conservativ din sit. Valoarea ecologic  sc zut  a habitatului este 

dat  de impactul antropic ridicat (suprap şunat) şi implicit de omogenitatea structurii sale. 

În acest sens, în cadrul sitului ROSPA0114 speciile poten ial afectate negativ 
nesemnificativ de implementarea proiectulul sunt: Caprimulgus europaeus, Lanius 

collurio, Lanius minor, Anthus campestris, Miliaria calandra, Emberiza citrinella, Oriolus 

oriolus, Alauda arvensis, Falco tinnunculus , Buteo buteo, Carduelis cannabina Carduelis 

carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus şi Coccothraustes coccothraustes. 

Habitatele afectate negativ nesemnificativ de implementarea proiectului sunt 

poten iale habitate de hr nire şi/sau reproducere pentru aceste specii. 

2. suprapuneri cu ROSPA0114, ROSCI0295 şi ROSCI0435 pe sectoarele de 
drumuri jude ene şi comunale 

În ceea ce priveşte suprapunerile cu siturile ROSCI0295 şi ROSCI0435 pe 

sectoarele de drumuri jude ene şi comunale, impactul evaluat este unul negativ 

nesemnificativ. În toate punctele de suprapunere în care au fost efectuate observa ii nu 

au fost identificate specii de flor  şi faun  sau habitate de interes conservativ.  
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Din observa iile efectuate în zonele de suprapunere cu ROSCI0295 şi ROSCI0435 

pe sectoarele de drumuri jude ene şi comunale au fost identificate urm toare specii de 

plante ierboase: Conium maculatum, Barbarea vulgaris, Arctium lappa, Carduus nutans, 

Euphorbia cyparissias, Rumex acetosella, Xanthium strumarium, Anthemis austriaca, 

Anthyllis vulneraria şi Chelidonium majus (Figura 4, Figura 6, Figura 7).  

În ceea ce priveşte tuf rişurile situate pe marginea drumurilor acestea sunt 

dominate de: Rosa canina, Crataegus monogyna, Prunus spinosa şi Rubus fruticosus 

(Figura 8). Din loc în loc, pe marginea drumurilor jude ene au fost observate pâlcuri de 

plop negru (Populus nigra) (Figura 5). 

Speciile ierboase identificate pe marginea drumului sunt indicatori ai impactului 

antropic ridicat, majoritatea dintre ele fiind considerate buruieni, acestea cresc în zonele 

din jurul terenurilor agricole şi pe marginea drumurilor. Valoarea ecologic  a acestor 

habitate este una sc zut . 

3. zone învecinate cu ROSCI0074 F getul Clujului - Valea Morii,  ROSCI0099 

Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bon ida suprapus cu ROSPA0104 Bazinul Fizeşului, 

ROSCI0394 Someşul Mic, ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairat, ROSCI0437 Someşul 

Mare între Mica şi Beclean, ROSCI0274 Agârbiciu, Rezerva ia natural  Stuf rişurile de la 

Sic, Rezerva ia natural  Cheile Baciului. 

În ceea ce priveşte situl ROSCI0394 Someşul Mic, proiectul propus se situeaz  pe 

drumul jude ean DJ 172F, la o distan  între 20 m şi 760 m fa  de sit. Trebuie precizat 

faptul c  între sit şi traseul lucr rilor propuse prin proiect se intercaleaz  zona reziden ial  

a localit ii M n stirea, din comuna Mica, jude ul Cluj, prin urmare lucr rile se vor 

desf şura pe un amplasament puternic antropizat - drumul jude ean, într-o zon  cu un 

grad ridicat de antropizare, respectiv zona reziden ial  din intravilan (Anexa 9). Cu privire 

la situarea în raport cu situl ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi Beclean, proiectul 

propus se afl  în imediata vecin tate a sitului pe o por iune de aproximativ 330 m pe 

traseul drumului jude ean DJ 172F, între localit ile M n stirea şi Dâmbu Mare din 

comuna Mica, jude ul Cluj. Este necesar a fi men ionat c  zona este una intens 

antropizat , situat  în proximitatea zonelor reziden iale (Anexa 10). În raport cu situl 

ROSCI0274 Agârbiciu, lucr rile de reabilitare a surselor de captare de la C puşu Mare se 

situeaz  la o distan  de aproximativ 3260 m de sit. Având în vedere distan a mare şi 

morfologia variant  a terenului în zon , nu se poate pune probleme vreunei interferen e cu 
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specia protejat  în cadrul sitului (Anexa 8). Proiectul propus se afl  în vecin tatea limitei 

sitului ROSCI0238 Suatu - Cojocna - Crairît pe o por iune de aproximativ 990 m, pe 

traseul drumului jude ean DJ 161A între localit ile Cojocna şi Iuriu de Câmpie, din 

comuna Cojocna, jude ul Cluj. Zona acoperit  de drum şi cea din vecin tatea drumurilor 

este una semnificativ antropizat , terenurile situate pe partea opus  a drumului fa  de sit, 

fiind unele arabile (Anexa 7). Fa  de rezerva ia natural  Cheile Baciului, proiectul propus 

este situat la o distan  de aproximativ 240 m, pe Strada Cheile Baciului din Baciu, jude ul 

Cluj. Se face men iunea c  între arealul rezerva iei naturale şi traseul lucr rilor se 

interpune o zon  cu func ie reziden ial , al c rei grad de antropizare este unul ridicat. 

Având în vedere argumentele prezentate anterior, în ceea ce priveşte zonele vizate 

în cadrul proiectului şi învecinate cu siturile de interes conservativ, din observa iile 

noastre, implementarea proiectului nu are impact negativ semnificativ asupra popula iilor 

speciilor sau habitatelor conservate în aceste situri.  

Posibilitatea impactului este aproape de zero datorit : 

 în primul rând faptului c  la limitele acestor situri nu au fost identificate habitate sau 

specii de interes conservativ; 

 c  zonele vizate de proiect se suprapun cu sectoare de drum unde exist  deja o 

influen  antropic  semnificativ . 

În cadrul sitului ROSCI0295 speciile poten ial afectate negativ nesemnificativ 
de implementarea proiectulul sunt: Triturus vulgaris ampelensis, Bombina variegata, 

Triturus cristatus şi Bombina bombina. Habitatele afectate negativ nesemnificativ de 

implementarea proiectului sunt poten iale habitate de hr nire şi/sau reproducere 
pentru aceste specii. 

 

D.5.3 M suri de diminuare a impactului  

Implementarea proiectului propus are urm toarele tipuri de impact asupra speciilor 

listate în formularul standard al siturilor ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului, 

ROSCI0295 Dealurile Clujului Est şi ROSCI0435 Someşul între Rona şi ic u. În vederea 

prevenirii şi reducerii impactului, se propun urm toarele m suri: 
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Tabel 74. M suri propuse în vederea prevenirii şi diminu rii impactului asupra speciilor de 

interes comunitar din ROSPA0114, ROSCI0295 şi ROSCI0435 

Specia  afectat  

Tipul impactului 

(raportat la 

popula ia 
întregului sit) 

M suri de reducere a impactului 
Cod 

m sur  

Bombina 

variegata,  

Bombina 

bombina, 

Triturus vulgaris 

ampelensis, 

Triturus cristatus,  

 

Poten ial 

Negativ-

nesemnificativ 

 interzicerea folosirii substan elor 

chimice în interiorul ecosistemelor 

acvatice  şi în vecin tatea  

acestora (50 m) 

M1 

 interzicerea desf şur rii 
lucr rilor pe traseul drumurilor 
comunale neasfaltate din situl 

ROSCI0295, în perioada aprilie – 

iulie, perioad  de reproducere 
pentru aceste specii 

M2 

 conservarea pe cât posibil  a 

b l ilor şi a şan urilor cu ap  

st t toare 

M3 

Caprimulgus 

europaeus, 

Lanius collurio, 

Lanius minor, 

Anthus 

campestris, 

Miliaria calandra, 

Emberiza 

citrinella, 

Oriolus oriolus 

Alauda arvensis, 

Poten ial 

Negativ-

nesemnificativ 

 

 interzicerea desf şur rii 
lucr rilor pe traseul drumurilor 
jude ene (acolo unde pe 
marginea drumului sunt 

prezente pâlcuri de copaci) şi 
comunale (acolo unde pe 

marginea drumului sunt 

prezente tuf rişuri) în situl 
ROSPA0114, în perioada martie 

– iulie, perioad  de reproducere 
pentru aceste specii 

M4 
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Specia  afectat  

Tipul impactului 

(raportat la 

popula ia 
întregului sit) 

M suri de reducere a impactului 
Cod 

m sur  

Falco tinnunculus,  

Buteo buteo,  

Carduelis 

cannabina 

Carduelis 

carduelis, 

Carduelis chloris, 

Carduelis spinus  

Coccothraustes 

coccothraustes. 

 limitarea polu rii fonice şi 

luminoase 
M5 

 interzicerea incendierii vegeta iei 

sau sau a crengilor şi arbuştilor 

usca i în orice perioad  a anului 

M6 

 conservarea tuf rişurilor şi a 

pâlcurilor de arbori şi asigurarea 

surselor de regenerare a 

tuf rişurilor dup  terminarea 

lucr rilor 

M7 

 

Alte dou  m suri cu profund caracter preventiv, necesar a fi adoptate de c tre 

Executantul lucr rii înainte de execu ia lucr rilor şi respectiv pe parcursul desf şur rii 

lucr rilor sunt: 

 instruirea muncitorilor cu privire la speciile de interes comunitar existente, în 

vederea protej rii acestora pe durata execu iei lucr rilor şi a prevenirii mortalit ii 

acestora; 

 în eventualitatea în care, în cazuri excep ionale, la sfârşitul unei zilei de lucru 

r mâne o tranşee neacoperit , aceasta va avea marginile taluzate, pentru a 

permite speciilor care au coborât în tranşee întoarcerea la suprafa . 

Alte m suri de prevenire şi de reducere a impactului negativ asupra 

biodiversit ii din siturile sau din vecin tatea siturilor în care se implementeaz  
proiectul: 

 interzicerea interven iei asupra albiei râurilor şi pârâurilor; 

 restric ionarea/interzicerea t ierii arborilor/arbuştilor – pe considerentul de 

habitat/substrat de reproducere pentru speciile de p s ri; 
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 men inerea nivelului natural de ap  prin interzicerea drenajelor care pot duce la 

sc derea/creşterea nivelului apei;  

 interzicerea travers rii cursurilor de ap  cu autovehicule  şi oprirea în vecin tatea 

acestora a autovehiculelor care  prezint  scurgeri de carburan i/uleiuri; 

 men inerea compozi iei şi structurii variate a arboretelor şi refacerea celor 

degradate; 

 organiz rile de şantier vor fi amenajate la exteriorul siturilor Natura 2000, astfel 

încât depozitarea materialelor necesare şi a deşeurilor rezultate nu va afecta aria 

protejat  de interes comunitar; 

 se vor diminua, pe cât posibil, zgomotele produse în perioada de execu ie a 

lucr rilor (reducerea zgomotului la surs ); 

 vor fi luate toate m surile necesare şi vor fi respectate toate normele, standardele 

şi legisla ia în vigoare în vederea evit rii polu rii factorilor de mediu sau 

prejudicierea st rii de s n tate sau confort al popula iei; 

 depozitarea materialelor de construc ie se va realiza numai în spa ii special 

amenajate, dotate cu sisteme de închidere sau acoperire, astfel încât s  nu fie luate 

de vânt sau p s rile şi animalele din zona de lucru s  aib  acces la ele; 

 deşeurile vor fi colectate selectiv şi controlat şi vor fi eliminate sau valorificate prin 

firme autorizate; 

 amplasamentele de lucru vor fi ecologizate periodic; 

 vor fi utilizate utilaje care nu produc pierderi de substan e poluante în timpul 

func ion rii şi nu genereaz  zgomot peste limitele admise, fiind asigurat  

monitorizarea periodic  a st rii de func ionare a utilajelor; 

 nu vor fi deversate pe pol produse petroliere, combustibili sau alte substan e 

contaminante, de altfel acestea nici nu vor fi stocate pe amplasament; 

 circula ia autovehiculelor se va realiza numai pe drumurile de acces existente; 

 nu vor fi afectate vecin t ile amplasamentelor de lucru, nici în perioada de 

execu ie şi nici în cea de func ionare a obiectivelor propuse; 

 nu vor fi introduse specii alohtone, renaturarea zonelor afectate fiind realizat  cu 

plante specifice florei spontane locale; 
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 nu vor fi r nite/ucise speciile de flor /faun  protejate din perimetrul sau din 

vecin tatea amplasamentelor. 

Impactul rezidual 

Ca urmare a adopt rii m surilor propuse mai sus, se estimeaz  c  proiectul propus 

nu va fi în m sur  a genera un impact rezidual. Pentru a proba acest lucru, a fost propus 

un program de monitorizare a lucr rilor efectuate pe teritoriul, cu scopul evalu rii evolu iei 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar din situri. 

D.6 PEISAJUL 

În cadrul prezentului subcapitol sunt tratate aspectele care vizeaz  caracteristicile 

peisajului în zonele de amplasament al lucr rilor şi în ariile învecinate zonelor de lucru, 

fiind puse în eviden  elemente care in de vizibilitatea obiectivelor propuse prin proiect şi 

modul în care acestea modific  peisajul general al zonei. 

D.6.1 Peisajul general al zonei 

În ceea ce priveşte peisajul general al zonei, acesta manifest  în cea mai mare 

parte un profund caracter antropic. Lucr rile de extindere a conductei de aduc iune, cele 

de extindere şi reabilitare a conductelor de alimentare cu ap  şi canalizare, precum şi cele 

de extindere şi reabilitare a conductelor de canalizare se desf şoar  pe amplasamente 

care coincid cu traseele drumurilor na ionale, jude ene şi comunale, în zone cu un peisaj 

puternic antropizat, f r  valoare peisagistic . 

De asemenea, lucr rile desf şurate pe teritoriul intravilan, se suprapun unor peisaje 

tipic urbane, cu un procent foarte ridicat al ocup rii terenului cu infrastructur  edilitar  şi cu 

construc ii cu func iune reziden ial , institu ional , comercial  sau mixt . 

D.6.2 Prognozarea impactului 

Este important de precizat faptul c  peisajul este o rezultant  a inter-rela ion rii 

celorla i factori de mediu, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu ap , aer, 

sol/subsol, biodiversitate şi mediu social-economic se va reflecta în calitatea peisajului, 

chiar şi dac  acesta nu prezint  valoare conservativ . 
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Pe durata execu iei lucr rilor, peisajul va fi afectat în sensul apari iei pe traseele 

drumurilor a amenaj rilor specifice organiz rilor de şantier şi a execut rii propriu-zise a 

lucr rilor. 

Impactul asupra peisajului va fi unul temporar, manifestat e durata execut rii 

lucr rilor, r mânând ocupate suprafe ele aferente sta iilor de pompare şi a rezervoarelor 

de înmagazinare a apei, de mare extindere. 

D.6.3 M suri de reducere a impactului  

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra peisajului în perioada de 

realizare a investi iei se vor lua urm toarele m suri: 

 amenajarea platformelor/spa iilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri 

menajere, deşeuri metalice, folie de polietilen , tuburi de PVC, conducte de PEHD), 

astfel încât s  fie evitat contactul cu componenta edafic ; 

 evitarea contactului produselor petroliere (motorin , uleiuri minerale) cu solul, 

subsolul şi apele de suprafa  sau cele subterane prin verificarea perioadic  a st rii 

de func ionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii unor 

astfel de scurgeri, luarea unor m suri de îndep rtare a polu rii (aşternere rumeguş 

pentru împiedicarea infiltr rii în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin 

firme specializate şi autorizate); 

 gestionarea corespunz toare a materiilor prime şi a materialelor pe amplasamentul 

organiz rilor de şantier; 

 dezafectarea organiz rilor de şantier şi aducerea amplasamentelor la starea lor 

ini ial . 

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra peisajului în perioada 

func ionare a investi iei se vor lua urm toarele m suri: 

 evitarea contactului produselor petroliere (motorin , uleiuri minerale) cu solul, 

subsolul sau apele de suprafa  sau subterane prin verificarea perioadic  a st rii de 

func ionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate; 

 în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor m suri de îndep rtare a 

polu rii (aşternere de rumeguş pentru împiedicarea infiltr rii în sol, excavarea 

solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).  
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D.7 MEDIUL SOCIAL ŞI ECONOMIC 

În cele ce urmeaz  sunt descrise principalele caracteristici ale mediului social-

economic al jude elor Cluj şi S laj, pe teritoriul c rora se desf şoar  proiectul propus. De 

asemenea, sunt puse în eviden  elementele privind prognozarea impactului asociat 

proiectului şi m surile de diminuare şi prevenire a impactului poten ial negativ asupra 

factorului social-economic. 

D.7.1 Contextul socio-economic local 

Principalele orase din cele doua judete unde se desfasoara executia lucrarilor la 

infrastructura de apa si apa uzata sunt municipiul Cluj Napoca pentru judetul Cluj, 

respectiv municipiul Zalau pentru judetul Salaj.    

Municipiul Cluj Napoca se intinde pe o sprafata de 179,5 kmp, este strabatut de 

raul Somesul Mic, iar dealurile care il strajuiesc sunt in mare parte impadurite sau plantate 

cu pomi fructiferi si cuprinse intre 500 si 832 m :Dealul Feleacului -739 m, Peana 832 m, 

Savadisla-759 m, Dealul Hoia 507 m.   

Potrivit datelor de la Institutul National de Statistica la 1 ianuarie 2015, popula ia 

dupa domiciliu aferenta judetului Cluj a fost de 720228 locuitori (347885 locuitori de sex 

masculin, iar 372 343 locuitori de sex feminin), iar populatia municipiului Cluj Napoca a 

fost de 321427 locuitori din care 151308 de sex masculin, iar 170119 de sex feminin.         

Economia judetului Cluj este bazat  în principal pe servicii si industrie. Ponderea 

mare a sectorului de servicii justifica performantele ridicate ale economiei judetene, 

cunoscut fiind faptul ca economiile dezvoltate au o pondere a acestui sector de 70-80%. 

Raportat la structura economiei regionale si nationale, judetul Cluj are o pondere mai 

ridicata a sectorului tertiar si de constructii, respectiv o pondere mai redusa a industriei si 

Clujul a fost si ramane o societate multiculturala.  

Totodata industria judetului Cluj se caracterizeaza printr-un puternic potential de 

prelucrare, ata a resurselor locale, cat si a celor atrase. In cadrul industriei de prelucrare 

sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel national. Edificator in acest sens 

este faptul ca peste 24% din populatia ocupata isi desfasoara activitatea in diferite 

subramuri industriale. Totodata o ramura importanta  a economiei judetului care produce o 
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valoare adaugata consistenta o reprezinta sectorul IT si cel relationat serviciului clienti-

servicii de vanzare, marketing, servicii de IT helpdesk, tehnical supor, care inregistreaza 

anual o crestere cu peste 30% a numarului de angajati. Productia industriala realizata in 

judet este destinata acoperirii cererii interne, dar si livrarii catre partenerii straini. Dintre 

ramurile industriei prelucratoare, cele cu ponderea cea mai mare in cadrul productiei 

industriale sunt industria metalelor nemetalifere (17,9%), industria alimentara si de bauturi 

(17,5%), industria metalurgica (12,9%), industria chimica si a fibrelor sintetice sau 

artificiale (8,1%), industria celulozei, hartiei si cartonului (8%).  

Municipiul Zalau este asezat la poalele vestice ale muntilor Meses, intr-o depresiune 

inconjurata de dealuri, in bazinul hidrografic al raului Zalau, la zona de contact dintre 

depresiunea cu acelasi nume si Culmea Mesesului. Suprafata municipiului Zalau este de 

90,09 kmp, populatia este de 63642 locuitori, cu o densitate de 706,43 loc/kmp, iar 

altitudinea medie este de 275m.  Zalaul a fost atestat documentar din 1220 sub numele de 

villa Ziloc, dar vestigiile gasite pe locul actualului oras dateaza din epoca neolitica de cca 

6500 ani.  

Potrivit datelor de la Institutul National de Statistica la 1 ianuarie 2015, popula ia 

dupa domiciliu aferenta judetului Salaj a fost de 248562 locuitori (122079 locuitori de sex 

masculin, iar  126483 locuitori de sex feminin), iar populatia municipiului Zalau a fost de  

69988 locuitori din care 34179 de sex masculin, iar  35809 de sex feminin.         

Economia judetului Salaj este bazat  în principal pe industrie concentrata in 

municipiul Zalau, dar si in celelalte orase din judet, agricultura, turism.  

Industria judetului Salaj este concentrata in municipiul Zalau si orasele Simleul 

Silvaniei, Jibou, si Cehu Silvaniei. Ramurile cele mai importante sunt: industria chimica 

(anvelope, obiecte sanitare din rasini sintetice), industria metalurgica (conductori electrici 

din cupru), prelucrarea lemnului si industria textila ( acestea doua fiind bine reprezentate si 

in zonele rurale), industria extractiva –in special pentru piatra de constructii, nisip si pietris, 

in timp ce activitatile de extractie a lignitului  s-au restrans foarte mult. 

Agricultura-din suprafata totala de 386438 ha a judetului Salaj 238876 ha sunt 

destinate agriculturii. Profilul dominant al judetului  este dat de productia mixta, vegetala si 

animala fapt vizibil si in modul de impartire al suprafetelor agricole din judet: suprafate 

aproximativ egale ocupate de teren arabil (120528 ha), pe de o parte si de pasuni si 

fanete destinate cresterii animalelor (111125ha), pe de  alta parte. In cea ce priveste 
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productia sectorului agricol, in valoare de 897667 mii lei la nivelul anului 2012 contributia 

ramurii vegetale a fost de 570917 mii lei, iar a celei animale de 326281 mii lei.  

Principalele culturi vegetale sunt reprezentate de cerealele pentru boabe ( porumb, 

grau, secara, ovaz) care ocupa mai bine de jumatate din suprafata cultivata (52,49%), 

urmata la mare distanta de cartofi, floarea soarelui si legume. Relieful colinar si clima 

judetului sunt favorabile pomiculturii si viticulturii, cele mai mari suprafete fiind ocupate de 

livezile de pruni, urmate de cele de meri, peri, ciresi si visini, in timp ce vita de vie pentru 

vin detine intaietate in comparatie cu productia de struguri de masa. Cresterea animalelor 

este o parte importanta a agriculturii salajene prin suprafetele intinse de pasuni si fanete, 

predominante fiind activitatile de crestere a suinelor, ovinelor, bovinelor si a pasarilor.  

Infrastructura e transport a judetului Salaj se rezuma la cele doua retele terestre: 

reteaua rutiera si cea feroviara. Reteaua rutiera are o lungime de 1761 km cu o densitate 

de 0,456 km/kmp, iar cea feroviara are o lungime de 183 de km.   

D.7.2 Prognozarea impactului 

In mare parte infrstructurii de apa si apa uzata se va realiza in afara localitatilor, cu 

respectarea traseului drumului, departe de localitatile rurale si urbane. Pentru zonele de 

intravilan se vor lua o serie de masuri pentru ca disconfortul asupra zonelor locuite sa fie 

cat mai mic. In acest sens trebuie amintite, enumerate poten ialele forme de impact 

negativ care ar putea afecta componenta antropic  în perioada de realizare a 

infrastructurii  de apa si apa uzata şi în cea de func ionare/exploatare.  

Trebuie men ionat impactul pozitiv al proiectului asupra mediul social, care const  

în crearea unor locuri de munc , atât pe durata execu iei lucr rilor, cât şi pe durata 

func ion rii obiectivelor propuse prin proiect. 

D.7.2.1 Impactul în perioada de realizare a investi iei 

In perioada de realizare a investitiei potentialul impact asupra asezarilor umane 

este dat de: 

 organizarea de şantier, care întotdeauna provoac  disconfort popula iei riverane 

prin zgomot sau creşterea concentra iei de pulberi; 
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 poluarea fonic , care ar putea afecta negativ popula ia, poate fi considerat  

semnificativa pentru acele sectoare aferente retelelor in care lucrarile se 

desfasoara in zone de intravilan;  

 intensificarea traficului, atât în perioada de construc ie, cât şi în cea de 

func ionare/exploatare . 

Mai trebuie amintit şi imapctul pozitiv pe care o astfel de investi ie îl reprezint  

pentru regiune, in special pentru judetele Cluj-Salaj, prin cresterea gradului de racordare a 

populatiei la reteaua de alimentare cu apa si la reteaua de canalizare  apa uzate 

menajere, iar in zone in care acestea lipseau cu desavarsire realizarea unei infrastructuri 

care pe langa retea de alimentare cu apa si canalizare sa cuprinda si statie de epurare.  

O form  de impact pozitiv al proiectului propus asupra mediului social şi economic, 

pe durata execu iei lucr rilor, const  în crearea a 3900 de locuri de munc  pe parcursul 

celor 43 de luni de execu ie. 

D.7.2.2 Impactul în perioada de func ionare a investi iei 

In perioada de functionare impactul potential asupra asezarilor umane generat de 

infrastructura de apa si apa uzata este dat de: 

 lucrarile de interventie la infrastructura de apa si apa uzata in special in zonele 

locuite, fapt ce atrage dupa sine un disconfort in functie de perioada interventiei;  

 depozitarea namolului rezultat de la statiile de epurare pe rampele de uscare poate 

cauza un disconfort pentru populatia din zona in special prin mirosurile care se 

degaja din zonele de depozitare namoluri;  

 in cazul unor interventii de decolmatare/curatare a retelei de canalizare ape uzate 

menajere poate sa produca disconfort pentru populatie prin mirosurile generate de 

namolul rezultat din conducte.    

O form  de impact pozitiv asociat  proiectului propus, pe durata de func ionare a 

investi iei propuse este reprezentat  de crearea a 90 de locuri de munc  pentru 

exploatarea investi iilor nou-create. 
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D.7.3 M suri de reducere a impactului 

Avand in vedere ca asezarile umane pot fi afectate pe intervale variabile de timp 

prin zgomot, mirosuri, pulberi fine de praf, emisii atmosferice de la utilajele folosite, in 

perioada de realizare a infrastructurii de apa si apa uzata, precum si in perioada de 

functionare se poate considera ca trebuie luate o serie de masuri de diminuare a 

impactului in ambele etape de realizare a investitiei.   

 

D.7.3.1 M suri de reducere a impactului în perioada de realizare a investi iei 

Formele de impact identificate vor fi minimalizate prin adoptarea urm toarelor 

m suri: 

 management eficient al organiz rii de şantier pentru a reduce disconfortul indus 

locuitorilor din proximitate; 

 utilizarea unor utilaje de transport/executie a caror motoare sunt ecranate acustic in 

vederea reducerii zgomotelor si vibratiilor;  

 evitarea unor accelarari/ambalari inutile a motoarelor pe perioada de executie a 

lucrarilor si limitarea vitezelor de deplasare pe anumite sectoare de drum in cazul in 

care acest lucru se impune.   

D.7.3.2 M suri de reducere a impactului în perioada de func ionare a investi iei 

In perioada de exploatare/functionare a investitiei masurile de diminuare luate 

pentru un impact cat mai redus asupra asezarilor umane vor fi urmatoarele: 

 evitarea interventiilor la infrastructura de apa si apa uzata pe timp de noapte; 

 gestiunea adecvata a namolurilor rezultate de la statiile de epurare, iar acolo unde 

va fi necesar acoperirea rampelor de stocare namol pentru diminuarea mirosurilor;  

 gestiunea adecvata a namolurilor rezultate de la curatarea conductelor de 

canalizare apa uzate menajere, depozitarea adecvata a acestora in cuve 

impermeabile, transportul prin autospeciale la zonele de uscare /depozitare.  
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D.8 PROTEC IA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI I VIBRA IILOR  

În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate sursele de zgomot şi vibra ii asociate 

realiz rii investi iei i funcțion rii acesteia, este descris impactul asociat surselor de 

zgomot i vibrații şi respectiv sunt propuse m suri pentru prevenirea/reducerea impactului 

asociat zgomotului şi vibra iilor. 

D. 8.1. Surse de zgomot i vibra ii 

În ceea ce priveşte proiectul propus, principalele surse de zgomot şi vibra ii sunt 

cele din perioada de execu ie a lucr rilor şi sunt asociate utilajelor folosite în aceast  

etap  (excavatoare, autobasculante, utilajele de batere a conductelor). Activit ile 

generatoare de zgomot şi vibra ii sunt: 

 transportul pe amplasament al materiei prime necesare realiz rii investi iei; 

 manipularea materialelor de construc ie, desc rcarea şi depozitarea acestora pe 

amplasament; 

 lucr rile desf şurate la fronturile de lucru (excavarea solului, amplasarea 

conductelor şi îmbinarea lor, conduc la creşterea nivelului de zgomot în zona 

amplasamentului); 

 compactarea solului depus dup  pozarea conductei de transport a apei cu ajutorul 

compactorului.  

În perioada de func ionare a investi iei, principalele surse de zgomot şi vibra ii 

vor fi: 

 traficul autovehiculelor utilizate în activit ile de interven ie în situa ii de avarie; 

 func ionarea utilajelor de interven ie în situa ii de avarie; 

 funcționarea instalațiilor în cadrul stațiilor de epurare a apelor uzate i a stației de 

tratare a apei de la Gil u. 

D. 8.2. Prognoza impactului produs de zgomot i vibra ii 

Impactul asociat surselor de zgomot i vibrații are un potențial de manifestare cu 

prec dere în etapa de realizare a investiției, pe durata execuției lucr rilor. Principalele 

utilaje folosite la nivelul organiz rilor de antier i puterile lor acustice sunt enumerate în 

cele ce urmeaz : 
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 buldozer        Lw  100 dB(A); 

 excavator     Lw  112 dB(A); 

 compactor   Lw  105 dB(A); 

 basculant        Lw  107 dB(A); 

 cilindru compactor   Lw  90 dB(A); 

 picham r electric  Lw  107 dB(A). 

Nivelul de zgomot este reglementat prin STAS, norme pentru diverse tipuri de 

utilaje, vehicule, pentru incinte industriale, etc., în func ie de natura şi tipul de zgomot. 

Limitele maxim admisibile pe baza c rora se apreciaz  starea mediului din punct de 

vedere acustic sunt precizate în STAS 10009-88 „Acustica urban  – Limite admisibile ale 

nivelului de zgomot. Prin acest STAS sunt impuse şi restric ii în func ionarea utilajelor 

grele. Pentru obiectivul vizat, zgomotul produs de utilajele şi vehiculele care se vor utiliza 

pentru opera iile de pe amplasament va trebui s  se încadreze în urm toarele limite: 65 

dB la limita incintei, respectiv 90 dB în interiorul incintei. 

Poten ialul impact asociat acestor surse de poluare este unul direct, poten ial 

negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate 

ridicat  de producere. 

În ceea ce priveşte protec ia împotriva zgomotului şi vibra iilor, nu vor fi realizate 

amenaj ri speciale, acestea nefiind necesare. Se va avea în vedere adoptarea unor 

m suri cu caracter preventiv, descrise în cele ce urmeaz . 

D. 8.3. Măsuri de prevenire/reducere a impactului produs de zgomot 
i vibra ii 

Principalele m suri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibra iilor în perioada 

de realizare a proiectului propus sunt: 

 utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; 

 desf şurarea activit ilor doar pe timp de zi; 

 manipularea materialelor de construc ie (conducte şi alte materiale) în condi ii de 

aten ie sporit , în special la opera iunile de desc rcare a acestora; 

 limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de 

vibra ii pe amplasamente şi în vecin t i. 
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Odat  cu finalizarea lucr rilor, sursele de zgomot vor fi înl turate de pe 

amplasamente. 

Principalele m suri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibra iilor în perioada 

de func ionare a investi iei sunt: 

 limitarea vitezei  autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibra ii 

pe amplasamente şi în vecin t i; 

 utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; 

 asigurarea echipamentelor de protecție acustic  pentru personalul implicat în 

activit țile stațiilor de epurare a apelor uzate i a stației de tratare a apei de la 

Gil u. 

D.9 CONDI II CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL 

Amplasamentele propuse pentru realizarea proiectului sunt situate în general în 

zone cu grad ridicat de antropizare - zona de ampriz  a drumurilor na ionale şi jude ele 

sau pe re elele stradale ale localit ile, în incintele sta iilor de epurare a apelor uzate 

existente, în timp ce rezervoarele de înmagazinare noi vor fi amplasate pe terenuri libere 

de sarcini. 

În vederea desc rc rii de sarcin  arheologic  pentru lucr rile situate în perimetrele 

de protec ie sau în zonele de protec ie a monumentele, au fost solicitate şi ob inute 

avizele direc iilor pentru cultur  şi patrimoniu na ional din cadrul Consiliului Jude ean Cluj 

(Anexa 6) şi al Consiliului Jude ean S laj (Anexa 7).  

Pe teritoriul acoperit de proiect sau în vecin tatea acestuia nu au fost identificate 

obiective arhitectonice sau arheologice importate. Cu toate acestea, pentru a fi asigurat  

integritatea tuturor obiectivelor de patrimoniu, pe parcursul execu iei lucr rilor va fi 

realizat  supraveghere arheologic  de c tre un arheolog atestat. 

 

D.10 IMPACTUL CUMULATIV AL PROIECTULUI PROPUS CU ALTE 

PROIECTE EXISTENTE SAU PROPUSE 

În cadrul acestui capitol sunt evaluate situa iile care pot genera un impact cumulativ 

cu proiectul propus şi care pot afecta factorii de mediu. În conformitate cu solicit rile din 
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îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în cadrul raportului privind 

impactului asupra mediului şi în studiul de evaluare adecvat , descrierea impactului 

cumulat a fost realizat  luând în considerare cel pu in: 

 lucr rile propuse prin proiect; 

 alimentarea cu ap  şi evacuarea apelor uzate existente pe amplasamentele 

propuse; 

 sta iile de epurare existente; 

 alte proiecte de dezvoltare din domeniul ap -canal propuse în zonele respective şi 

cunoscute/preconizate de autorit ile locale. 

Impactul cumulativ pe durata execu iei proiectului propus 

Lucr rile propuse prin proiect au ca scop extinderea sau reabilitarea re elelor de 

alimentare cu ap  şi canalizare din jude ele Cluj şi S laj. Astfel, investi iile vin în 

completarea şi reabilitarea infrastructurii deja existente.  

În paralel cu acest proiect exist  ini iative locale, mai exact proiecte de extindere a 

re elelor de alimentare cu ap  şi canalizare în alte unit i administrativ-teritoriale din cele 

dou  jude e decât cele vizate prin proiect, menite a completa investi iile propuse prin 

proiectul analizat. Acestea sunt de regul  finan ate din fonduri locale sau din alte surse de 

finan are nerambursabil  decât proiectul propus. În prezent se afl , în desf şurare 

proiecte de extindere a re elelor de alimentare cu ap  în comuna Baciu (localit ile Mera, 

R daia, Suceagu, deci altele decât cea vizat  prin proiectul propus), comuna Ceanu Mare 

(localit ile Boian, Boldu , Iacobeni, Valea lui C ti, altele decât cea vizat  prin proiectul 

propus), comuna Cojocna (localitatea Cara, alta decât cea vizat  prin proiectul propus), 

comuna Gârb u (localitatea N d şelu, alta decât cea vizat  prin proiectul propus), 

comuna Gil u (localitatea Someşul Cald, alta decât cea vizat  prin proiectul propus), 

comuna aga (localitatea Sântejude, alta decât cea vizat  prin proiectul propus), comuna 

C puşu Mare (localitatea Dumbrava, alta decât cea vizat  prin proiectul propus), comuna 

Chinteni (localitatea P dureni, alta decât cea vizat  prin proiectul propus), comuna Hida, 

comuna Creaca şi comuna Chieşd din jude ul S laj, la care se adaug  comunele Borşa, 

C ianu, Mociu, S v disla, Ciurila, M guri-R c t u, P latca, Marg u, C l ele din jude ul 

Cluj şi comuna Valea Larg  din jude ul Mureş, care nu fac parte din proiectul propus. 

Perioada de execu ie a proiectelor anterior amintite se încheie între 2016 şi 2018, în 

func ie de proiect. Deşi exist  posibilitatea ca alte proiecte s  fie desf şurate concomitent 
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cu proiectul propus, suprapunerea acestora din punctul de vedere teritorial este 

improbabil , având în vedere caracterul complementar al acestora. 

În ceea ce priveşte perioada de execu ie a lucr rilor se estimeaz  c  la nivelul celor 

dou  jude e vor mai fi efectuate investi ii similare celor propuse prin proiect, iar categoriile 

de impact specifice etapei de realizare a proiectului propus vor fi reg site şi pe alte 

amplasamente din cele dou  jude e.  

În ceea ce priveşte perioada de realizare a investi iilor propuse, o eventual  

suprapunere temporal  a lucr rilor de execu ie cu lucr ri ale altor proiecte de 

infrastructur  sau infrastructur  edilitar , de regul  realizate în zona drumurilor, poate 

determina efecte cumulative asupra traficului rutier, dar şi asupra confortului popula iei, ca 

urmare a zgomotului şi vibra iilor generate în zonele de lucru. Trebuie men ionat caracterul 

temporar al tuturor acestor tipuri de lucr ri şi faptul c  frontul de lucru al lucr rilor 

avanseaz  în fiecare zi, prin urmare sursele de zgomot şi vibra ii, principala form  de 

impact cumulativ pe durata execu iei lucr rilor, nu sunt unele sta ionare cu un impact 

permanent, ci mobile, cu un impact asociat temporar.  

Impactul cumulativ pe durata func ion rii investi iilor din proiectul propus 

La momentul actual, titularul proiectului asigur  servicii de alimentare cu ap  şi 

canalizare în 93 unit i administrativ-teritoriale din jude ele Cluj, S laj şi Mureş, prin 

proiectul propus şi prin alte proiecte locale, previzionând o extindere la 117 unit i 

administrativ-teritoriale. Pe teritoriul aferent zonei deservite, erau func ionale în anul 2015 

un num r de 28 de sta ii de epurare a apelor uzate. Dintre acestea, prin proiectul propus 

sunt vizate investi ii la 9 sta ii de epurare şi realizarea unei noi sta ii de epurare, la Sic în 

jude ul Cluj. Proiectul propus vine în completarea unor proiecte încheiate în cadrul 

sistemului de alimentare cu ap  şi canalizare existent la nivelul celor dou  jude e, iar 

odat  realizat va contribui la o gestionare mai eficient  a resurselor de ap , precum şi la 

colectarea şi tratarea corespunz toare a apelor uzate, în conformitate cu prevederile 

europene în vigoare. Astfel, finalitatea  proiectului propus const  în îns şi rezolvarea unor 

probleme de mediu, întrucât în perioada de func ionare, instala iile de epurare realizate 

prin proiect vor prelua şi apele uzate generate ca urmare a altor investi ii executate prin 

alte proiecte. Impactul cumulat al proiectului cu alte proiecte existente în domeniul de 

infrastructur  de alimentare cu ap  şi canalizare, dar şi efectul cumulat al acestuia cu 

proiecte din alte domenii este unul pozitiv. 
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D.11 MATRICEA DE IMPACT A A PROIECTULUI PROPUS 

În cele ce urmeaz  este prezentat  matricea de impact asociat  proiectului propus 

pentru etapa de realizare a proiectului propus şi respectiv pentru etapa de func ionare a 

acestuia. 

Astfel, valorile acordate pentru impactul poten ial asociat proiectului propus au fost 

urm toarele: 

 - 3 - impact negativ semnificativ; 

 - 2 - impact negativ; 

 - 1 - impact negativ nesemnificativ; 

 0 - f r  impact; 

 + 1 - impact pozitiv nesemnificativ; 

 + 2 - impact pozitiv; 

 + 3 - impact pozitiv semnificativ. 

 

Tabel 75. Matricea de impact asupra factorilor de mediu asociat  perioadei de 

execu ie a lucr rilor 

Tip de lucrare 
Factor de mediu 

Ap  Aer Sol Subsol Biodiversitate Peisaj Mediu social-
economic 

Extindere a re elei 
de distribu ie a apei 
potabile 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Reabilitarea re elei 
de distribu ie a apei 
potabile 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Extindere re ea de 
canalizare 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Reabilitare re ea de 
canalizare 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Sta ie de epurare -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 
Conduct  de 
aduc iune -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Reabilitare 
conduct  de 
aduc iune 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 
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Tip de lucrare 
Factor de mediu 

Ap  Aer Sol Subsol Biodiversitate Peisaj 
Mediu social-

economic 

Extindere conduct  
de refulare 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Amplasare 
rezervoare noi de 
înmagazinare a 
apei potabile 

-1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 

Reabilitare 
rezervoare de 
înmagazinare a 
apei potabile 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Amplasare sta ii de 
clorinare 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Reabilitare prin 
înlocuire sta ie de 
clorinare 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Reabilitare sta ie de 
tratare a apei 

-1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Reabilitare surs  
subteran  de ap  

-2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 

Captare izvoare -2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 

Amplasare sta ii noi 
de pompare a apei 
potabile  

-1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 

Reabilitare sta ii de 
pompare a apei 
potabile 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Amplasare sta ii noi 
de pompare a 
apelor uzate 

-1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 

Reabilitare sta ii de 
pompare a apelor 
uzate 

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Din matricea de mai sus se observ  faptul c  pe parcursul execut rii lucr rii, în 

general proiectul manifest  un impact negativ nesemnificativ, cu excep ia factorilor de 

mediu aer şi sol asupra c rora proiectul propus poate genera un impact negativ.  

 

Tabel 76. Matricea de impact asupra factorilor de mediu asociat  perioadei de 

execu ie a lucr rilor 

 

Tip de lucrare 
Factor de mediu 

Ap  Aer Sol Subsol Biodiversitate Peisaj Mediu social-
economic 

Extindere a re elei 
de distribu ie a apei 
potabile 

-1 0 +1 +1 +1 0 +3 

Reabilitarea re elei 
de distribu ie a apei 
potabile 

-1 0 +1 +1 +1 0 +3 

Extindere re ea de 
canalizare 

+2 +1 +2 +2 +2 0 +3 

Reabilitare re ea de 
canalizare 

+2 +1 +2 +2 +2 0 +2 

Sta ie de epurare +2 +1 +2 +2 +2 0 +2 
Conduct  de 
aduc iune 0 0 +1 +1 +1 0 +3 

Reabilitare 
conduct  de 
aduc iune 

0 0 +1 +1 +1 0 +3 

Extindere conduct  
de refulare 

+2 +1 +1 +1 +1 0 +3 

Amplasare 
rezervoare noi de 
înmagazinare a 
apei potabile 

-1 0 0 0 +1 -1 +3 

Reabilitare 
rezervoare de 
înmagazinare a 
apei potabile 

0 0 0 0 +1 +1 +3 

Amplasare sta ii de 
clorinare 

0 0 0 0 +1 0 +3 
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Tip de lucrare 
Factor de mediu 

Ap  Aer Sol Subsol Biodiversitate Peisaj 
Mediu social-

economic 

Reabilitare prin 
înlocuire sta ie de 
clorinare 

0 0 0 0 +1 0 +3 

Reabilitare sta ie de 
tratare a apei 

0 0 0 0 +1 +1 +3 

Reabilitare surs  
subteran  de ap  

0 0 0 0 +1 +1 +3 

Captare izvoare -1 0 0 0 +1 -1 +3 

Amplasare sta ii noi 
de pompare a apei 
potabile  

0 0 0 0 +1 -1 +3 

Reabilitare sta ii de 
pompare a apei 
potabile 

0 0 0 0 +1 0 +3 

Amplasare sta ii noi 
de pompare a 
apelor uzate 

0 0 0 0 +1 -1 +3 

Reabilitare sta ii de 
pompare a apelor 
uzate 

0 0 0 0 +1 0 +3 

 

Spre deosebire de alte tipuri de proiecte se observ  faptul c  în cazul acestui tip de 

proiecte, impactul manifestat în perioada de func ionare a obiectivelor propuse este unul 

profund pozitiv. 

Se observ  faptul c  proiectul determin  un impact pozitiv asupra factorului de 

mediu ap , asupra solului şi subsolului şi un impact pozitiv semnificativ asupra mediului 

social-economic, determinând creşterea calit ii vie ii în aria acoperit  de proiect. 

E. MONITORIZAREA 

Trebuie precizat faptul c  la realizarea studiului de fezabilitate care a stat la baza 

proiectului propus, au fost efectuate determin ri fizico-chimice şi bacteriologice ale c ror 

rezultate se reg sesc în Studiul de calitate a apei uzate şi în Studiul de tratabilitate a 
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apei brute. În acest sens, au fost efectuate de analize ale influen ilor şi ale efluen ilor 

rezulta i de la sta iile de epurare existente la Huedin, Cehu Silvaniei şi S rm şag, fiind 

studia i indicatorii CBO5, CCO-Cr, MTS, Ntotal şi Ptotal. Pentru verificarea tratabilit ii apei 

brute au fost prelevate probe de la sursele de suprafa  Gil u, Floreşti şi C puşu Mare 

pentru analiza indicatorilor amoniu, Al, Cr, Cu, nitri i, azota i, Mn, Fe total, pH, 

temperatur , turbiditate, Coli fecali, Coli totali, în timp ce pentru verificarea calit ii apei 

potabile au fost prelevate probe pentru analiza indicatorilor amoniu, Al, Cr, Cu, Ni, Nitri i, 

Azota i, Mn, Fe total, pH, temperatur , turbiditate, Coli fecali, Coli totali. 

În cadrul procesului de monitorizare, este important s  se fac  distinc ie între 

monitorizarea unei interven ii sau ac iuni antropice şi monitorizarea sistemului de evaluare 

a impactului asupra mediului. Evaluarea impactului asupra mediului reprezint  o prognoz  

la un moment dat a impactului pe care o ac iune proiectat  îl genereaz  asupra mediului. 

Implementarea monitoriz rii implic , pe de o parte, verificarea modului în care s-a 

aplicat proiectul, conform specifica iilor prev zute şi aprobate în documenta ia care a stat 

la baza evalu rii impactului şi, pe de alt  parte, verificarea eficien ei m surilor de 

minimizare în atingerea scopului urm rit. Astfel de verific ri implic  inspec ii fizice 

(amplasarea construc iilor, realizarea retelelor de alimentare cu apa/canalizare,  materiale 

de construc ii, depozitarea deşeurilor) sau m sur tori (asupra emisiilor), folosind aparatura 

specific  şi metode profesionale de prelucrare şi interpretare. 

Monitorizarea este implementat  cu respectarea unui set de norme legislative: 

planificarea folosirii terenului, proceduri de control al polu rii etc. Principalul rol al 

monitoriz rii const  în a eviden ia dac  func ionarea unui obiectiv respect  condi iile 

impuse la momentul aprob rii sale.  

Programul de monitorizare va trebui s  fie coordonat cu m surile de minimizare 

aplicate în timpul implement rii proiectului şi anume: 

 s  furnizeze feedback pentru autorit ile de mediu şi pentru autorit ile de decizie 

despre eficien a m surilor impuse; 

 s  identifice necesitatea ini ierii şi aplic rii unor ac iuni înainte s  se produc  daune 

de mediu ireversibile. 

In perioada de implementare a proiectului monitorizarea implica urmatoarele 

actiuni: 
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 verificarea lucrarilor la realizarea infrastructurii de apa si apa uzata ce se vor 

desfasura in ariile  protejate de interes comunitar sau in vecinatatea acestora;  se 

va verifica daca respectivele lucrari sunt realizate cu respectarea proiectului tehnic 

si a avizelor/acordurilor emise de catre autoritati specificate prin certificatul de 

urbansim;  

 monitorizarea modului in care se va face gestionarea deseurilor, atat la nivelul 

organizarilor de santier cat si in fronturile de lucru, colectarea separata a acestora 

si eliminarea valorificarea prin firme autorizate/specializate. 

În ceea ce priveşte componenta de biodiversitate, pe parcursul execut rii lucr rilor 

propuse prin proiect, va fi desf şurat un plan de monitorizare a efectelor implement rii 

proiectului asupra biodiversit ii (Anexa 17). Calendarul de implementare şi monitorizare 

a aplic rii m surilor propuse de reducere a impactului asupra biodiversit ii a rezultat în 

urma elabor rii Studiului de evaluare adecvată aferent prezentului proiect. 

In perioada de functionare/explotare a infrastructurii de apa si apa uzata creata 

monitorizarea implica urmatoarele actiuni: 

 cuantificarea volumelor de apa care sunt introduse in retelele de alimentare cu apa 

aferente fiecarei localitati;  

 cuantificarea volumelor de apa intrata in spatiile de epurare si volumele de apa 

epurate; 

 cuantificarea volumelor de namol ce rezulta de la fiecare statie de epurare in parte 

si procesate in instalatia uscare a namolului si valorificare termica SEAU Cluj-

Napoca;  

 monitorizarea calitativa si cantitativa a apelor care ies din statiile de epurare;  

 monitorizarea calitativa si cantitativa a emisiilor atmosferice generate in instalatia 

de uscare valorificare energetica a namolului de la SEAU Cluj-Napoca. 

Planul de monitorizare a st rii factoriilor de mediu pe parcursul func ion rii 

obiectivelor propuse prin proiect va presupune  

În ceea ce priveşte calitatea apei, vor fi respectate prevederile anexei 1 a legii nr. 

458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modific rile şi complet rile ulterioare. Cu 

privire la monitorizarea de control, aceasta va fi realizat  în conformitate cu cerin ele 

anexei 2 a legii nr. 458/2002, scopul acesteia fiind acela de a produce periodic informa ii 

despre calitatea organoleptic  şi microbiologic  a apei potabile, produs  şi distribuit , 
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despre eficien a tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfec ie, în scopul 

determin rii dac  apa potabil  este corespunz toare sau nu din punct de vedere al 

valorilor parametrilor relevan i stabili i prin prezenta lege. Pentru monitorizarea de control 

este obligatorie analiza urm torilor parametri: 

 

Tabel 77. Parametrii pentru monitorizarea de control a calit ii apei potabile  

Parametru monitorizat CMA/Valoare admis  
Aluminiu *1) 200 µg/l 
Amoniu 0,50 mg/l 
Bacterii coliforme 0/100 ml 
Culoare Acceptabil consumatorilor şi nicio 

modificare anormal  
Concentra ia ionilor de hidrogen (pH) ≥ 6,5; ≤ 9,5 unit i pH 
Conductivitate 2500 µS cm-1 la 20°C 
Clorul rezidual liber *12) şi 13)  
- la intrarea în re ea 0,50 mg/l 
- la cap t de re ea 0,25 mg/l 
Clostridium perfringens *3) 0/250 ml 
Escherichia coli 0/100 ml 
Fier *1) *4) 200 µg/l 
Gust Acceptabil consumatorilor şi nicio 

modificare anormal  
Miros Acceptabil consumatorilor şi nicio 

modificare anormal  
Nitri i *5) 0,50 mg/l 
Oxidabilitate *6) 5,0 mg O(2)/l 
Pseudomonas aeruginosa *7) 0/250 ml 
Sulfuri şi hidrogen sulfurat *8) 100 µg/l 
Turbiditate ≤ 5 UNT 
Num r de colonii dezvoltate *7) (22°C şi 
37°C) 

Nedetectabil la 100 ml 

*1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant. 

*2) Clorul rezidual liber trebuie s  reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. 

Acest parametru este obligatoriu numai acolo unde este utilizat clorul sau substan ele 

clorigene pentru dezinfec ie. 

*3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de ap  este de suprafa  

sau mixt , iar în situa ia în care este decelat trebuie investigat  şi prezen a altor 
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microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium. 

*4) Se vor determina ferobacteriile la sta iile de tratare unde se practic  deferizarea 

apei. 

*5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substan ele clorigene 

pentru dezinfec ie. 

*6) Se va determina în situa ia în care dotarea tehnic  nu permite determinarea 

COT.* 

*7) Se va determina numai pentru apa îmbuteliat . 

*8) Se va determina numai în situa ia în care se practic  desulfurizarea apei. 

*12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de 

dezinfec ie. 

  *13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în re eaua de distribu ie (branşament, 

cap t de re ea). 

Cu privire la evacuarea apelor uzate vor fi respecta i parametrii de desc rcare în 

mediul acvatic a apelor uzate, conform HG nr. 188/2002, modificat  şi completat  de HG 

nr. 352/2005, respectiv NTPA 001 şi NTPA 002 (enumerate în tabelele 6, 7 şi respectiv 8).  

 

 Tabel 78. Prescrip ii referitoare la evacu rile provenite din sta iile de epurare a 

apelor uzate urbane  

Indicator/Parametru 
de calitate 

Concentra ie 
(mg/l) 

Procentul minim de 
reducere (%) *1) 

Metoda de determinare 
de referin  

Consum bichimic de 
oxigen CBO (5) la 
20°C, f r  nitrificare 
*2) 

25 mg/l O(2) 
70-90 

40 în condi iile art.7 
alin. (2) din anex  

Prob  omogen , 
nefiltrat , nedecantat . 
Oxigenul dizolvat se 
determin  înainte şi dup  
5 zile de incuba ie, la 
20°C ± 1°C, în întuneric 
complet Se adaug  un 
inhibitor de nitrificare. 

Consum chimic de 
oxigen (CCO) 

125 mg/l O(2) 75 

Prob  omogen , 
nefiltrat , nedecantat . 
Se utilizeaz  metoda de 
dicromat de potasiu. 

Materii în suspensie  
35 mg/dmc  

35 în condi iile 
90*3) 

90 în condi iile art. 7 
Filtrarea unei probe 
reprezentative pe o 
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Indicator/Parametru 
de calitate 

Concentra ie 
(mg/l) 

Procentul minim de 
reducere (%) *1) 

Metoda de determinare 
de referin  

art. 7 alin. (2) 
din anex  

(peste 10.000 
l.e.) 

alin. (2) din anex  
(peste 10.000 l.e.) 

membran  de 0,45 æm. 
Uscare la 105°C şi 
cânt rire. Centrifugarea 
unei probe reprezentative 
(timp de cel pu in 5 
minute, cu accelera ie 
medie 2.800 - 3.200 g), 
uscare la 105°C şi 
cânt rire. 

60 în condi iile 
art. 7 alin. (2) 

din anex  
(2.000 - 10.000 

l.e.) 

70 în condi iile art. 7 
alin. (2) din anex  

(2.000 - 10.000 l.e.) 

*1) Reducere fa  de înc rcarea influentului. 

*2) Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, şi anume: carbon organic total (COT) 

sau consum de oxigen total (OT), dac  se poate stabili o rela ie între CBO(5) şi parametrul 

care îl substituie pe acesta. 

*3) Acest parametru este op ional. 

 

Tabel 79. Prescrip ii referitoare la evacu rile din sta iile de epurare a apelor uzate 

urbane în zonele sensibile asupra eutrofiz rii 

Indicator/Parametru 
de calitate 

Concentra ie 
(mg/l) 

Procentul 
minim de 

reducere (%)*1) 

Metoda de 
determinare de 

referin  

Fosfor total 

2 mg/l 
(10.000-100.000 l.e.) 

80% 

Spectrofotometrie 
prin absorb ie 
molecular . 1 mg/l 

(peste 100.000 l.e.) 

Azot total *2) 

15 mg/l  
(10.000 -100.000 l.e.) *3) 

70-80% 

Spectrofotometrie 
prin absorb ie 
molecular . 10 mg/l 

(peste 100.000 l.e.) *3) 
 

*1) Reducere fa  de înc rcarea influentului. 

*2) Înseamn  azotul total ob inut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot 

amoniacal), azotul din azotat şi azotul din azotit. 

*3) Aceste valori reprezint  concentra ii anuale, respectiv media anual  a probelor 

pentru fiecare parametru se va conforma cu valorile relevante ale parametrului. Totuşi, 
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prescrip iile pentru azot pot fi verificate utilizând mediile zilnice, dac  se demonstreaz , în 

concordan  cu prevederile art. 10 alin. (1), c  se ob ine acelaşi nivel de protec ie. În acest 

caz media zilnic  nu va dep şi 20 mg/l N(azot). Aceast  cerin  se aplic  atunci când 

temperatura apei este de peste 12°C în timpul func ion rii reactorului biologic al sta iei de 

epurare. În locul condi iei de temperatur  poate fi aplicat un timp limitat de operare, care 

ine cont de condi iile climatice regionale. Aceast  alternativ  se aplic  dac  se 

demonstreaz  c  se ob in rezultate echivalente. 

 

Tabel 80. Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate în re elele de canalizare ale 

localit ilor  

Nr. 
crt. 

Indicator de calitate U.M. 
Valorile 
maxime 
admise 

Metoda de analiz  

1 Temperatura °C 40  
2 pH unit i pH 6,5 - 8,5 SR ISO 10523-97 
3 Materii în suspensie mg/dmc 350 STAS 6953-81 

4 
Consum bichimic de oxigen la 
5 zile CBO(5) 

mg O(2)/dmc 300 SR EN 1899-2/2002 

5 
Consum chimic de oxigen - 
metoda cu dicromat de 
potasiu CCO(Cr)*1 

mg O(2)/dmc 500 SR ISO 6060/96 

6 Azot amoniacal NH(4)^+ mg/dmc 30 SR ISO 7150-1/2001 
7 Fosfor total, P mg/dmc 5,0 STAS 10064-75 

8 Cianuri totale mg/dmc 1,0 
SR ISO 6703/1-98-
2/00 

9 
Sulfuri şi hidrogen sulfurat, 
S^2- 

mg/dmc 1,0 SR ISO 10530-97 

10 Sulfi i SO(3)^2- mg/dmc 2 STAS 7661-89 
11 Sulfa i  SO(4)^2- mg/dmc 600 STAS 8601-70 

12 
Fenoli antrenabili cu vapori de 
ap , C(6)H(5)OH 

mg/dmc 30 
SR ISO 6439:2001; 
SR ISO 8165/1/00 

13 
Substan e extractibile cu 
solven i organici mg/dmc 30 SR 7587-96 

14 
Detergen i sintetici 
biodegradabili 

mg/dmc 25 
SR ISO 7875:1996 
SR EN 903:2003 

15 Plumb, Pb^2+ mg/dmc 0,5 
STAS 8637-79 
SR ISO 8288:2001 

16 Cadmiu, Cd^2+ mg/dmc 0,3 SR EN ISO 5961-2002 
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Nr. 
crt. 

Indicator de calitate U.M. 
Valorile 
maxime 
admise 

Metoda de analiz  

17 Crom total, Cr^3+ + Cr^6+ mg/dmc 1,5 
SR ISO 9174-98 
SR EN 1233:2003 

18 Crom hexavalent, Cr^6+ mg/dmc 0,2 
SR EN 1233:2003 
SR ISO 11083-98 

19 Cupru, Cu^2+ mg/dmc 0,2 STAS 7795-80 

20 Nichel, Ni^2+ mg/dmc 1,0 
STAS 7987-79 
SR ISO 8288-2001 

21 Zinc, Zn^2*2) mg/dmc 1,0 
STAS 8314-87 
SR ISO 8288:2001 

22 Mangan total, Mn mg/dmc 2,0 
SR 8662/1-96 
SR ISO 6333-96 

23 Clor rezidual liber, Cl(2) mg/dmc 0,5 

SR EN ISO 7393-
1:2002 
SR EN ISO 7393-
2:2002 
SR EN ISO 7393-
3:2002 

 

*1) Valoarea concentra iei CCO(Cr) este condi ionat  de respectarea raportului 

CBO(5)/CCO mai mare sau egal cu 0,4. 

*2) Pentru localit ile în care apa potabil  din re eaua de distribu ie con ine zinc în 

concentra ie mai mare de 1 mg/dmc se va accepta aceeaşi valoare şi la racordare, dar nu 

mai mare de 5 mg/l. 

*3) Metoda de analiz  corespunz toare standardului indicat în tabel are caracter 

orientativ; alte metode alternative pot fi folosite dac  se demonstreaz  c  acestea au 

aceeaşi sensibilitate şi limit  de detec ie. 

Pentru factorul de mediu aer este importanta monitorizarea calitativa si cantitativa 

a gazelor care ieşite din instala ia de uscare si valorificare energetica a namolului din Cluj-

Napoca. Monitorizarea emisiilor atmosferice de la aceasta instalatie se face printr-un 

analizor automat de gaze care realizeaza o analiza continua a gazelor si comanda 

dozarea reactivilor in functie de nivelul noxelor. Dozarea reactivilor se va face din 

dozatoare automate de reactivi (rezervoare) cu reactivii necesari: Hipoclorit (NaClO 15 %);  

Acid sulfuric (H2SO4 30%);  Soda (NaOH 30%) cu pompe de dozare, sistem de amestec i 
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pulverizarea lor în reactor RC 1. Evacuarea gazelor arse din instalatia de uscare si 

valorificare energetica a namolului se va face printr-un cos de fum.  

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, partea a 3-a valorile limita de 

emisie in aer provenite de la instalatii de incinerare a deseurilor, calculate la o temperatura 

de 273,15 K, o presiune de 101 ,3 kPa sunt urmatoarele: 

  

Tabel 81. Valori limit  zilnice de emisie în aer la instala ia de uscare şi tratare a 

n molului de la SEAU Cluj-Napoca 

Parametru 

Valori limit  

zilnice de emisie 

(mg/Nmc) 

Pulberi totale 10 

Substante organice in stare de gaz sau vapori, exprimate 

in carbon organic total (COT) 
10 

Acid clorhidric (HCL) 10 

Acid fluorhidric (HF) 1 

Dioxid de sulf (SO2) 50 

Monoxid de azot (NO) si dioxid de azot (NO2) exprimate 

ca NO2 pentru instalatii existente de incinerare a deseurilor a 

caror capacitate nominala este mai mica sau egala cu 6 

tone/ora. 

400 

 

Tabel 82. Valori limit  medii de emisie pentru o jum tate de or  în aer la instala ia 

de uscare şi tratare a n molului de la SEAU Cluj-Napoca 

Parametru 

Valori limit  medii de emisie 

pentru o jum tate de or  (mg/Nmc) 

(100%)A (97%) 

Pulberi totale 30 10 

Substante organice in stare de gaz sau 

vapori, exprimate in carbon organic total (COT) 
20 10 

Acid clorhidric (HCL) 60 10 
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Parametru 

Valori limit  medii de emisie 

pentru o jum tate de or  (mg/Nmc) 

(100%)A (97%) 

Acid fluorhidric (HF) 4 2 

Dioxid de sulf (SO2) 200 50 

Monoxid de azot (NO) si dioxid de azot 

(NO2) exprimate ca NO2 pentru instalatii existente 

de incinerare a deseurilor a caror capacitate 

nominala este mai mare de 6 tone/ora sau pentru 

noile instalatii de incinerare a deseurilor. 

400 200 

 

Tabel 83. Valori medii de emisie pentru metale grele la instala ia de uscare şi tratare a 

n molului de la SEAU Cluj-Napoca 

 

Metale grele 

Valori medii de emisie dintr-o 

eşantionare de minimum 30 de minute 

şi maximum 8 ore (mg/Nmc) 

Cadmiu si compusii sai exprimati in 

cadmiu (Cd)  Total 0,05 

Taliu si compusii sai, exprimati in taliu (Tl)  

Mercur si compusii sai exprimati in mercur 

(Hg)   
0,05 

Stibiu si compusii sai, exprimati in stibiu 

(Sb)  

Total 0,5 

Arsen si compusii sai, exprimati in arsen 

(As)  

Plumb si compusii sai exprimati in plumb 

(Pb)  

Crom si compusii sai exprimati in (Cr ) 

Cobalt si compusii sai, exprimati in (Co)  

Cupru si compusii sai, exprimati in (Cu)  
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Mangan si compusii sai, exprimati in 

mangan (Mn)  

 

Tabel 84. Valori limit  de emisie pentru dioxine şi furani la instala ia de uscare şi 

tratare a n molului de la SEAU Cluj-Napoca 

 

Parametru 

Valori limit  de emisie pentru o 

perioad  de eşantionare de 
minimum 6 ore şi maximum 8 ore 

(ng/Nmc) 

Dioxine şi furani 0,1 

 

Tabel 85. Valori limit  de emisie pentru concentra iile de monoxid de carbon ce nu 

vor dep şi urm toarele valori (cu expep ia fazei de pornire şi oprire) la instala ia de uscare 

şi tratare a n molului de la SEAU Cluj-Napoca 

 

Parametru 
Valori limit  
(mg/Nmc) 

Condi ii 

Monoxid de carbon (CO) 

50 
În gaz de combustie determinat ca 

valoare zilnic  medie 

100 

În gaz de combustie din toate 

m sur torile (determinate ca valorii medii 

la jum tate de or , luate pe o durat  de 

24 de ore) 

150 

În gaz de combustie la minimum 95% din 

toate m sur torile (determinate ca valori 

medii de 10 minute) 

 

În cele ce urmeaz  este prezentat sub form  tabelar  planul de monitorizare a 

calit ții factorilor de mediu în timpul realiz rii, exploat rii i închiderii/dezafect rii 

proiectului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaz  a fi monitorizate, a 
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periodicit ții, a parametrilor i amplasamentelor alese pentru monitorizarea fiec rui factor 

de mediu. 

 

Tabel 86. Plan de monitorizare a factorilor de mediu 

Obiectiv 

Localizare 

punct de 

prelevare 

Mediu 

prelevat 
Frecvența Parametru investigat 

Respon-

sabil 

Monitorizare pe durata execuției lucr rilor 

Biodiver-

sitate 

La nivelul 

sitului 

ROSCI029

5 Dealurile 

Clujului Est 

Observație Lunar 

Suprafe ele habitatelor 

speciilor de Bombina 

variegata,  

Bombina bombina, Triturus 

vulgaris ampelensis, 

Triturus cristatus din 

interiorul siturilor Natura 

2000 afectate de unul sau 

mai mul i factori 

perturbatori (ex. prezen  

uman , zgomot) ca urmare 

a implement rii proiectului 

propus 

Executant 

lucrare 

Biodiver-

sitate 

La nivelul 

sitului 

ROSCI029

5 Dealurile 

Clujului Est 

Observație Lunar 

Mortalitatea speciilor de 

Bombina variegata,  

Bombina bombina, Triturus 

vulgaris ampelensis, 

Triturus cristatus din 

interiorul siturilor Natura 

2000 rezultat  ca urmare a 

implement rii proiectului 

propus 

Executant 

lucrare 

Biodiver- La nivelul Observație Lunar Suprafe ele habitatelor Executant 
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Obiectiv 

Localizare 

punct de 

prelevare 

Mediu 

prelevat 
Frecvența Parametru investigat 

Respon-

sabil 

sitate sitului 

ROSPA011

4 Cursul 

Mijlociu al 

Some ului 

speciilor de Caprimulgus 

europaeus, 

Lanius collurio, Lanius 

minor, Anthus campestris, 

Miliaria calandra, Emberiza 

citrinella, Oriolus oriolus 

Alauda arvensis, Falco 

tinnunculus,  Buteo buteo,  

Carduelis cannabina 

Carduelis carduelis, 

Carduelis chloris, Carduelis 

spinus, Coccothraustes 

coccothraustes din 

interiorul siturilor Natura 

2000 afectate de unul sau 

mai mul i factori 

perturbatori (ex. prezen  

uman , zgomot) ca urmare 

a implement rii proiectului 

propus 

lucrare 

Biodiver-

sitate 

La nivelul 

sitului 

ROSPA011

4 Cursul 

Mijlociu al 

Some ului 

Observație Lunar 

Mortalitatea speciilor de 

Caprimulgus europaeus, 

Lanius collurio, Lanius 

minor, Anthus campestris, 

Miliaria calandra, Emberiza 

citrinella, 

Oriolus oriolus, Alauda 

arvensis, Falco 

Executant 

lucrare 



 

www.epmc.ro                                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 42A / 2, CP 400493, România  

                                                    Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

 

P
ag

. 4
83

 

Obiectiv 

Localizare 

punct de 

prelevare 

Mediu 

prelevat 
Frecvența Parametru investigat 

Respon-

sabil 

tinnunculus,  Buteo buteo,  

Carduelis cannabina, 

Carduelis carduelis, 

Carduelis chloris, Carduelis 

spinus, Coccothraustes 

coccothraustes din 

interiorul siturilor Natura 

2000 rezultat  ca urmare a 

implement rii proiectului 

propus 

Monitorizare pe durata funcțion rii investiției 

Calitatea 

aerului 

(Legea nr. 

104/ 

2011) 

Co ul de 

evacuare 

de la 

dezodoriza

re  

Aer 

La 24 ore SO2  

Titularul 

investiției 
Anual 

NO2 

Benzen (µg/mc) 

PM10 

Pb 

Zilnic CO 

Calitatea 

aerului 

(Legea nr. 

278/2013) 

Co ul de 

evacuare al 

instalației 

de 

valorificare 

termic  a 

n molului – 

purificarea 

gazelor 

arse  

Aer Zilnic 

NOx 

Titularul 

investiției 

CO 

PT 

COT 

HCl 

HF 

SO2 

tº în apropierea peretelui 

intern 

Concentrația de exigen 

Presiunea 
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Obiectiv 

Localizare 

punct de 

prelevare 

Mediu 

prelevat 
Frecvența Parametru investigat 

Respon-

sabil 

% de vapori de ap  

Calitatea 

aerului 

(Legea nr. 

278/2013) 

Co ul de 

evacuare al 

instalației 

de 

valorificare 

termic  a 

n molului – 

purificarea 

gazelor 

arse 

Aer 

Trimestrial 

în primele 

12 luni de 

funcționar

e 

Cd + Tl 

Titularul 

investiției 

Hg 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn

+Ni+V 

Dioxine i furani 

Calitatea 

aerului 

(Legea nr. 

278/2013) 

Co ul de 

evacuare al 

instalației 

de 

valorificare 

termic  a 

n molului – 

purificarea 

gazelor 

arse 

Aer 
De 2 ori 

pe an 

Cd + Tl 

Titularul 

investiției 

Hg 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn

+Ni+V 

Dioxine i furani 

Calitatea 

apei 

potabile 

(Legea nr. 

458/2002) 

Stația de 

tratare a 

apei 

potabile i 

rezervoarel

e de 

înmagazina

Ap  Continu  

Aluminiu 

Titular 

investiție 

Amoniu 
Bacterii coliforme 

Culoare 
Concentra ia ionilor de 

hidrogen (pH) 
Conductivitate 

Clorul rezidual liber 
- la intrarea în re ea 
- la cap t de re ea 
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Obiectiv 

Localizare 

punct de 

prelevare 

Mediu 

prelevat 
Frecvența Parametru investigat 

Respon-

sabil 

re a apei Clostridium perfringens 
Escherichia coli 

Fier 
Gust 
Miros 
Nitri i 

Oxidabilitate 
Pseudomonas aeruginosa 
Sulfuri şi hidrogen sulfurat 

Turbiditate 
Num r de colonii 

dezvoltate  (22°C şi 37°C) 
Calitatea 

apei 

epurate 

(HG nr. 

188/2002, 

HG nr. 

352/2005) 

Înainte de 

evacuarea 

în emisar 

Ap  

epurat  
Continu  

Consum bichimic de oxigen 
CBO (5) la 20°C, f r  

nitrificare *2) 

Titular 

investiție 

Consum chimic de oxigen 
(CCO) 

Materii în suspensie 

Calitatea 

apei 

epurate 

(HG nr. 

188/2002, 

HG nr. 

352/2005) 

Înainte de 

evacuarea 

în zonele 

sensibile la 

eutrofizare 

Ap  

epurat  
Continu  

Fosfor total 

Titular 

investiție Azot total 

Monitorizare pe durata închiderii/dezafect rii investiției 

Calitatea 

solului 

(Ord. Nr. 

Suprafața 

dezafectat  

Sol 

 

 

1 dat  

(repetarea 

analizelor 

Pb 

Titular 

investiție 

Cr total 
Cr hexavalent 

Cd 
As 
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Obiectiv 

Localizare 

punct de 

prelevare 

Mediu 

prelevat 
Frecvența Parametru investigat 

Respon-

sabil 

756/1997) dup  

realizarea 

decontami

n rii, în 

situația în 

care este 

necesar ) 

Co 
Cu 
Mn 
Ni 
Zn 

Sulfați 
Total hidrocarburi 
aromatice (HA) 

Total hidrocarburi 
aromatice polinucleare 

(HAP) 
Total hidrocarburi din petrol 

Total bifenili policlorurați 
 

F. SITUA II DE RISC 

Din punctul de vedere al riscurilor la producerea fenomenelor seismice, prezentul 

studiu a ar tat faptul c  zone proiectului propus se suprapune unui areal cu risc redus de 

producere a acestora.  

De asemenea, m sur torile topografice şi studiile geotehnice elaborate au 

eviden iat existen a condi iilor favorabile pentru executarea lucr rilor propuse, în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi ale recomand rilor şi m surilor propuse în 

cadrul prezentului studiu. 

Pe parcursul execut rii lucr rilor, riscul în ceea ce priveşte producerea unor 

evenimente care s  afecteze s n tatea popula iei şi mediul înconjur tor, se poate datora 

urm toarelor cauze: 

 emisiilor necontrolate de poluan i în atmosfer ; 

 poluarea apelor de suprafa  sau a celor subterane; 

 producerea unui nivel ridicat de zgomot şi vibra ii; 

 nerespectarea m surilor de protec ie a muncii. 
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Pe durata de executare a lucr rilor vor fi respectate toate m surile de protec ie a 

muncii, conform legisla iei specifice în vigoare. De asemenea, Executantul lucr rii va 

implementa un sistem de management de mediu pe toat  durata execut rii lucr rii, 

conform contractului de execu ie. 

Pe durata func ion rii proiectului, poten ialele situa ii de risc sunt cele asociate 

func ion rii necorespunz toare a instala iilor de alimentare cu ap  şi canalizare şi a 

sta iilor de epurare a apelor uzate. În vederea prevenirii acestor situa ii, pe durata 

func ion rii obiectivelor propuse prin plan, vor fi respectate fluxurile tehnologice 

corespunz toare în care sunt implicate substan e chimice, iar gestionarea acestora din 

urm  se va face cu respectarea m surilor impuse în fişele tehnice de securitate. De 

asemenea, vor fi respectate regulamentele de func ionare, exploatare şi între inere a 

instala iilor hidroedilitare, planurile de prevenire şi combatere a polu rilor accidentale 

asupra mediului şi planurile operative de prevenire i de management al situa iilor de 

urgen . 

G. DESCRIEREA DIFICULT ILOR  

Un element de dificultate la întocmirea prezentului studiu a fost reprezentat de 

evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte. Deşi au fost luate în 

calcul atât proiectele din domeniul aliment rii cu ap  şi evacu rii apelor uzate existente pe 

amplasamentele propuse, sta iile de epurare existente şi respectiv alte proiecte de 

dezvoltare din domeniul ap -canal cunoscute şi preconizate, este posibil ca pe durata 

execut rii lucr rilor proiectului propus s  apar  noi proiecte care la momentul de fa  nu 

se cunosc. 

H. REZUMAT F R  CARACTER TEHNIC 

Descrierea proiectului propus 

Lucr rile propuse prin “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020” presupun extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii existente de alimentare cu ap  şi canalizare din jude ele Cluj şi 

S laj. În cele ce urmeaz  sunt redate sintetic tipurile de lucr ri propuse prin proiect şi 

unit ile administrativ-teritoriale pe suprafa a c rora au fost propuse lucr rile în cauz : 
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Tabel 87. Sintez  a lucr rilor propuse la nivel de UAT 

Tip de lucrare Unitate administrativ-teritorial  

Extindere a re elei de 

distribu ie a apei potabile 

Cluj-Napoca, Floreşti, Apahida, Feleacu, Cojocna, Ceanu 

Mare, Iclod, Aghireşu, Gârb u, Gherla, Sânmartin, aga, 

Buza, C tina, Dej, Mica, Cuzdrioara, C şeiu, Chiuieşti, 

Unguraş, Bobâlna, Recea Cristur, Huedin, Poieni, Izvorul 

Crişului, B işoara, C puşu Mare, Chinteni, Vultureni, 

Aşchileu, Mica, Ceanu Mare, Zal u, Jibou, Şimleu Silvaniei, 

Cehu Silvaniei, Almaşu, Hereclean, Mirşid, N pradea, 

S l ig, Dragu, Hida, Zimbor, Românaşi, Buciumi, Surduc, 

Cristol , B beni, Horoatu Crasnei, B nişor, Cizer, Pericei, 

M erişte, Bobota, Nuşfal u, Boghiş, Ip, Sânmihaiu 

Almaşului, Vârşol  

Reabilitare a re elei de 

distribu ie a apei potabile  

Cluj-Napoca, Floreşti, Baciu, Apahida, Gil u, Gherla, Dej, 

Huedin, Zal u, Jibou, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, 

Aghireşu, Bon ida, Cojocna, Unguraş 

Extindere re ea de 

canalizare 

Cluj-Napoca, Apahida, Gherla, Dej, Cuzdrioara, Sic, Huedin, 

Zal u, Jibou, Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Hereclean, 

S rm şag, Bobota 

Reabilitare re ea de 

canalizare 

Cluj-Napoca, Baciu, Gherla, Dej, Huedin, Zal u, Jibou, 

Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Aghireşu 

Sta ie de epurare 
M rirea capacit ii la SEAU existent : S rm şag 

SEAU propus : Sic 

Facilit i de tratare a 

n molului 

Instala ie de uscare a n molului şi valorificare termic  a 

acestuia: Cluj-Napoca 

Completare şi extindere treapt  existent  de n mol: Gherla 

Realizare platform  de stocare a n molului: Dej 

Alte facilit i: Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou 

Realizare treapt  ter iar  

de epurare  
Huedin, Cehu Silvaniei 

Conduct  de aduc iune Apahida, Cojocna, Aghireşu, Baciu, Feleacu, Floreşti, 
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Tip de lucrare Unitate administrativ-teritorial  

Aşchileu, Chinteni, Gherla, Sânmartin, aga, C tina, Mica, 

C şeiu, Chiuieşti, Unguraş, Bobâlna, Recea Cristur, 

Sâncraiu, Poieni, Izvorul Crişului, C puşu Mare, Vultureni, 

Almaşu, Dragu, Hida, Creaca, Zal u, Vârşol , Bobota, 

Crasna, Nuşfal u, Marca, Jibou, Meseşenii de Jos, 

Hereclean, Mirşid, Someş-Odorhei, N pradea, S l ig, Agrij, 

Sânmihaiu Almaşului, Zimbor, Românaşi, Buciumi, Surduc, 

Cristol , B beni, Letca, Lozna, Horoatu Crasnei, B nişor, 

Cizer, Pericei, M erişte, S rm şag, Cam r, V lc u de Jos, 

Boghiş, Ip, Halm şd, B lan, Carastelec, Şimleu Silvaniei 

Reabilitare conduct  de 

aduc iune 
Cluj-Napoca, Aghireşu, Poieni 

Extindere conduct  de 

refulare 

Cluj-Napoca, Dej, Huedin, Apahida, Cuzdrioara, Sic, Zal u, 

Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei, Bobota, Hereclean, 

S rm şag     

Amplasare rezervoare noi 

de înmagazinare a apei 

potabile 

Cluj-Napoca, Huedin, Gherla, Aghireşu, Apahida, Aşchileu, 

Baciu, Bobâlna, C şeiu, C tina, Chiuieşti, Chinteni, Cojocna, 

Feleacu, Floreşti, Iclod, Mica, Poieni, Recea Cristur, 

Sânmartin, aga, Unguraş, Vultureni, Zal u, Cehu Silvaniei, 

B beni, B nişor, Bobota, Boghiş, Buciumi, Cristol , Dragu, 

Fildu de Jos, Hida, Horoatu Crasnei, Ip, M erişte, Mirşid, 

N pradea, Nuşfal u, Pericei, Românaşi, Sânmihaiu 

Almaşului, S l ig, Surduc, Zimbor, Cizer, Vârşol                 

Reabilitare rezervoare de 

înmagazinare a apei 

potabile 

Huedin, Aghireşu, Apahida, Bobâlna, Cojocna, Gil u, Izvorul 

Crişului, Unguraş,  Zal u, Jibou, Nuşfal u, Valc u de Jos, 

Cluj-Napoca 

Amplasare sta ii de 

clorinare 

Cluj-Napoca, Huedin, Dej, Gherla, Aghireşu, Aşchileu, 

Bobâlna, C tina, Chiuieşti, Chinteni, Cojocna, Feleacu, Mica, 

Sânmartin, aga, Unguraş,  Zal u, Recea Cristur, Cehu 

Silvaniei, B beni, B nişor, Bobota, Boghiş, Buciumi, Cizer, 
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Tip de lucrare Unitate administrativ-teritorial  

Cristol , Dragu, Hida, Horoatu Crasnei, Ip, M erişte, Mirşid, 

N pradea, Nuşfal u, Pericei, Românaşi, Sânmihaiu 

Almaşului, S l ig, Surduc, Zimbor, C şeiu 

Reabilitare prin înlocuire 

sta ie de clorinare 
Vârşol  

Reabilitare sta ie de 

tratare a apei 
Cluj-Napoca - Gil u 

Reabilitare surs  

subteran  de ap  
Cluj-Napoca - Floreşti, C puşu Mare 

Captare izvoare B işoara 

Amplasare sta ii noi de 

pompare a apei potabile  

Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Apahida, Bobâlna, Buza, C puşu 

Mare, C şeiu, C tina, Chiuieşti, Chinteni, Feleacu, Floreşti, 

Mica, Recea Cristur, Sâncraiu, Sânmartin, aga, Unguraş, 

Agrij, B nişor, Bobota, Buciumi, Cam r, Cizer, Crasna, 

Cristol , Halm şd, Horoatu Crasnei, Ip, M erişte, Marca, 

Meseşenii de Jos, Mirşid, Zal u, Cehu Silvaniei, Nuşfal u, 

Sânmihaiu Almaşului, Boghiş 

Reabilitare sta ii de 

pompare a apei potabile 
Iclod, Zal u 

Amplasare sta ii noi de 

pompare a apelor uzate 

Cluj-Napoca, Dej, Huedin, Apahida, Cuzdrioara, Sic, Gil u, 

Jibou, Cehu Silvaniei, Bobota, Hereclean, Zal u, Şimleu 

Silvaniei 

Reabilitare sta ii de 

pompare a apelor uzate 
Floreşti 

 

Metodologii utilizate în evaluarea impactului asupra mediului 

Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat în conformitate cu prevederile 

legisla iei în domeniul protec iei mediului din România, fiind analizate sursele poten iale de 

impact, formele de impact asociate, dar şi m surile de reducere a acestuia pentru fiecare 

factor de mediu. În cadrul prezentului studiul, culegerea informa iilor privind speciile şi 

habitatele de interes comunitar a fost efectuat  în dou  faze: 
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 faza de birou, constând în studierea surselor bibliografice de specialitate, a 

legisla iei din domeniul evalu rii impactului asupra mediului, a ghidurilor şi 

informa iilor relevante cu privire la evaluarea impactului asupra mediului pentru 

proiectele de alimentare cu ap  şi canalizare şi cu privire la speciile şi habitatele de 

interes comunitar situate pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate prin studiu; 

 faza de teren, constând în deplas ri în vederea identific rii poten ialelor zone 

vulnerabile la producerea unui impact ca urmare a realiz rii proiectului propus şi a 

func ion rii acestuia. 

 

Impactul prognozat asupra mediului şi zonele în care se resimte acesta 

Sursele de impact asociate proiectul propus sunt cele specifice lucr rilor de 

realizare a infrastructurii edilitare. Zgomotul, vibra iile şi emisiile rezultate pe parcursul 

execu iei lucr rilor reprezint  principalele surse de impact poten ial negativ asupra 

mediului asociate proiectului. Lucr rile vor fi efectuate în cea mai mare parte în zona 

drumurilor jude eane şi comunale, zona drumurilor fiind cea în care se va resim i impactul 

proiectului, împreun  cu zona amplasamentelor organiz rilor de şantier şi a 

amplasamentelor rezervoarelor de înmagazinare a apei propuse. 

Odat  cu încheierea lucr rilor, proiectul va contribui la extinderea arealului acoperit 

cu servicii de alimentare cu ap  şi canalizare, îmbun t ind modalit ile de gestionare a 

resurselor de ap  şi managementul apelor uzate. Proiectul propus va rezolva problema 

disponibilit ii resurselor de ap  potabil  în jude ul S laj, impactul acestuia în perioada de 

func ionare fiind unul pozitiv. Proiectul va contribui astfel la creşterea confortului locuirii şi 

a calit ii vie ii în cele dou  jude e vizate. 

 

M suri de diminuare a impactului asupra mediului 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra mediului în perioada de 

realizare a investi iei vor fi luate urm toarele m suri, pe toate amplasamentele vizate de 

proiect: 

 verificarea periodic  a st rii de func ionare a utilajelor în vederea evit rii 

eventualelor disfunc ionalit i; 
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 gestionarea corespunz toare a materiilor prime, respectarea arealelor de 

depozitare (depozitarea în aer liber, în spa ii închise) în func ie de starea fizic  a 

materialelor folosite şi de poten ialul impact asupra mediului;   

 amenajarea platformelor/spa iilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri 

menajere, deşeuri metalice, folie de polietilen , tuburi de PVC, conducte de PEID); 

 între inerea şi men inerea într-o stare curat  şi permanent func ional  a 

containerelor sanitare; 

 nu va fi afectat  integritatea speciilor de interes comunitar şi a habitatelor specifice 

de cuib rit, reproducere, hr nire sau iernare ale acestora. 

În perioada de realizare a investi iei vor fi luate urm toarele m suri în vederea 

prevenirii şi reducerii impactului asupra mediulu: 

 va fi verificat  periodic starea de func ionare a instala iilor şi obiectelor tehnologice, 

astfel încât s  fie asigurat  func ionarea optim  a acestora; 

 în situa ii de avarie se va interveni în cel mai scurt timp posibil în vederea remedierii 

problemelor. 

 

Concluzii majore ale studiului şi prognoza asupra calit ii vie ii, standardului 
de via  şi asupra condi iilor sociale în comunit ile afectate de proiect 

Proiectul propus are scopul de a extinde şi de a reabilita infrastructura existent  de 

alimentare cu ap  şi canalizare existent  în jude ele Cluj şi S laj. Prin proiectul propus se 

are în vedere respectarea directivei europene cu privire la calitatea apei destinate 

consumului uman, a directivei privind colectarea şi tratarea apelor uzate şi a directivei 

privind utilizarea n molurilor de epurare. 

Îndeplinirea acestor deziderate, extinderea suprafe ei acoperite cu servicii de 

alimentare cu ap  şi canalizare contribuie la creşterea confortului locuirii şi a standardului 

de via  în comunit ile afectate de proiect. 

I. CONCLUZII 

În ceea ce priveşte impactul asociat proiectului propus asupra ariilor naturale de 

interes comunitar, studiul de evaluare adecvat  aferent proiectului propus are urm toarele  

concluzii: 
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1. Din observa iile realizate nici speciile şi nici habitatele nominalizate în listele 

siturilor ROSPA0114, ROSCI0295 şi ROSCI0435, suprapuse cu zonele vizate de proiect 

nu sunt afectate negativ semnificativ de implementarea proiectului propus. 

2. În ceea ce priveşte zonele vizate în cadrul proiectului şi învecinate cu siturile de 

interes conservativ, din observa iile realizate, implementarea proiectului nu are impact 

negativ semnificativ asupra popula iilor speciilor sau habitatelor de interes 

conservativ. 

3. Conform datelor analizate în cadrul SNSR adaptate dupǎ modelul propus de 

Rojanski, se observǎ o relevan ǎ scǎzutǎ de ansamblu a proiectului asupra biodiversitǎ ii 

din zon , existând un numǎr redus de elemente criteriu ce ar putea fi afectate de ac iunile 

propuse. Calculul procentual relevǎ o valoare de 3.49 % ce se rǎsfrânge asupra unui 

numǎr de 18 elemente criteriu (din 515), ce corespunde unui nivel de impactare de 

ansamblu scǎzut. 
4.  Zonele de implementare a proiectului vizeaz  marginea drumurilor comunale 

sau jude ene şi un perimetru restrâns dintr-o p şune suprap şunat , din observa iile 

noastre, în toate acestea arii, prin implementarea proiectului NU se reduc suprafe ele 

habitatelor şi/sau a num rului exemplarelor speciilor de interes comunitar. NU se 

fragmenteaz  habitatele acestora. NU are loc un impact negativ asupra factorilor care 

determinǎ men inerea stǎrii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes 

comunitar. NU se produc modificǎri ale dinamicii rela iilor ce definesc structura şi/sau 

func ia ariei naturale protejate de interes comunitar; 

5. Chiar dac , din unele puncte de vedere men ionate mai sus, implementarea 

proiectului ar avea un poten ial impact negativ nesemnificativ asupra speciilor sau 

habitatelor acestora, aplicarea m surilor enumerate în capitolul 19 nu doar c  scad 

valoarea negativ  a impactului, ci contribuie la îmbun t irea st rii de conservare a 

speciilor şi habitatelor. 
 

Având în vedere argumentele prezentate în cadrul prezentului raport privind 

impactul asupra mediului, la care se adaug  concluziile studiului de evaluare 
adecvat , considerând toate aspectele prezentate, se poate afirma c  respectând 
specifica iile proiectului şi incluzând recomand rile formulate prin prezentul raport 

la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, impactul asupra mediului 
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produs de proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de ap  şi ap  
uzat  în jude ele Cluj şi S laj, în perioada 2014-2020" va fi unul în limitele admise pe 

durata execu iei lucr rilor şi unul pozitiv pe durata func ion rii proiectului, motiv 
pentru care se recomand  emiterea acordului de mediu. 

 

J. ANEXE 

1. Anexa 1. Plan de situa ie SEAU S rm şag; 

2. Anexa 2. Schema fluxului tehnolgic SEAU Sic; 

3. Anexa 3. Certificat de urbanism - jude ul Cluj; 

4. Anexa 4. Certificat de urbanism - jude ul S laj; 

5. Anexa 5. Aviz nr. 87/14.06.2016 emis de ANIF Tisa-Someş - Unitatea de 

Administrare S laj - Anexa 5; 

6. Anexa 6. Aviz nr. 174/Z/07.04.2016 emis de Direc ia Jude ean  pentru Cultur  Cluj; 

7. Anexa 7. Aviz nr. 12/09.06.2016 emis de Direc ia Jude ean  pentru Cultur  S laj; 

8. Anexa 8. Aviz nr. 369/16.12.2015 emis de Direc ia de S n tate Public  S laj; 

9. Anexa 9. Avize emise de Direc ia de S n tate Public  Cluj pentru lucr rile propuse 

în jude ul Cluj; 

10.  Anexa 10. Aviz nr. 512/16/SU-SJ/26.01.2016 emis de Inspectoratul pentru Situa ii 

de Urgen  "Porolissum" al Jude ului S laj; 

11.  Anexa 11. Avize emise de Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  "Avram Iancu" 

al Jude ului Cluj pentru lucr rile propuse în jude ul Cluj; 

12. Anexa 12. Aviz nr. 26/C/24.11.2015 emis de Societatea Lepidopterologic  Român ; 

13. Anexa 13. Aviz nr. 130/08.12.2015 emis de Asocia ia Educa ional Ecologic  

ECOTRANSILVANIA şi Asocia ia Ecochoice; 

14.  Anexa 14. Aviz nr. 020/10.12.2015 emis de Asocia ia Natura Transilvaniei; 

15. Anexa 15. Plan de situa ie al instala iei de urcare şi valorificare termic  a n molului; 

16. Anexa 16. Schema fluxului tehnologic SEAU S rm şag; 

17. Anexa 17. Calendar de implementare şi monitorizare a m surilor propuse; 

18. Anexa 18. Schema fluxului tehnologic al liniei de uscare a n molului; 

19. Anexa 19. Schema fluxului tehnologic al liniei de valorificare termic  a n molului. 

 


